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H R U Š O VA N S K Ý

ZPRAVODAJ
Červenec 2022 hrusovanyubrna.cz

MIROSLAV ROŽNOVSKÝ ptala se Eva Kadlecová

SPOLUOBČANŮM BYCH CHTĚL VZKÁZAT, ABY URČITĚ PŘIŠLI K VOLBÁM A VYBRALI DALŠÍ ZASTUPITELE

90. výročí FK 1932 – červen 202290. výročí FK 1932 – červen 2022

Po dvou letech se opět budou ko-

nat hody na Sokecu. Těšíte se na ně? 

Nebojíte se devastování objektu?

Na tradiční hody se těším a nebojím 
se, byť se může stát cokoliv. Předpoklá-
dám, že v souladu s provozním řádem 
bude mít pořadatel pořadatelskou 
službu, bude stav hlídat a monitorovat. 
Pokud dojde k nějaké devastaci, tak se 
to zjistí při zpětném předávání objek-
tu a náklady na odstranění půjdou za 
pořadatelem. Věřím, že návštěvníci bu-
dou ohleduplní a  nebudou zbytečně 
ničit majetek obce.

Na Sokecu se již konaly Babské 

hody. Jak se prostor osvědčil? 

Myslím si, že Babské hody dopadly 
dobře a posouzení musí udělat pořa-
datel a  samotní návštěvníci. Já jsem 
nezaznamenal žádné negativní reak-
ce. To je však můj subjektivní pocit, ne 
každému to mohlo vyhovovat.

Díky Sokecu se může rozšířit 

prostor zahrady MŠ na Havlíčkové. 

Odstranil se plot, který ji odděloval 

od cesty na úřad. MŠ by ho měla vy-

užívat i nadále. Kde?

V současné době realizuje fi rma Svo-
boda a syn z Brna odstranění plotu v MŠ 
na  ulici Havlíčkova a  instaluje plot do 
areálu MŠ na Sídlišti, kde dojde ke zvět-
šení zahrady ve prospěch mateřské ško-

ly. Po dokončení akce dojde k odstraně-
ní stávajícího starého plotu a zahrady se 
tím zvětší.

Sokec už má za sebou téměř rok 

provozu. Co tato doba ukázala? Jak 

je objekt využíván? Jste spokojený 

s fungováním nové restaurace?

Ano, čas letí. Při rozhovoru s  ná-
jemcem restaurace Sokec mi byla tlu-
močena spokojenost se stavem, a do-
konce i s návštěvností. Zatím probíhá 
personální proces, nájemce hledá stá-
lé pracovníky a sám hodnotil, že zatím 
nedal dostatečný prostor pro propa-
gaci provozu. Po stabilizaci pracovní 
síly hodlá zvýšit marketing a reklamu 
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restaurace a  tím zvýšit i návštěvnost. 
Pokud budou spokojeni občané Hru-
šovan, tak pak budu spokojený i  já. 
Chce to svůj čas. Dle mého soudu je 
na hodnocení ještě brzy.

Ledy na ulici Stávání se konečně 

pohnuly. Co se tam aktuálně děje 

a co se připravuje? 

Na ulici Stávání se bohužel dlouho 
řešil majetkoprávní stav, který realizaci 
propojení výrazně zpozdil. V současné 
době je provedena kompletní kana-
lizace, vodovod, proběhlo zasíťování 
elektřinou a datovými kabely (tj. inter-
net, televize, telefon). Současně došlo 

k přeložce vysokého napětí, takže ven-
kovní rozvody šly do země. Je vypsána 
veřejná zakázka na realizaci komuni-
kace a  parkovacích míst ze zámkové 
dlažby a uzavřena smlouva na veřejné 
osvětlení. Celá akce, pokud se nic špat-
ného nepřihodí, by měla skončit 30. 
10. 2022. K tomuto dni by měla být uli-
ce propojena a plně průjezdná.

Příští zvláštní zpravodaj bude 

pouze volební a potom budou volby 

do obecního zastupitelstva. Chtěl 

byste lidem ještě něco vzkázat?

Chtěl bych s  končícím volebním 
obdobím spoluobčanům poděkovat 

za spolupráci, trpělivost a  pochope-
ní, neboť při realizaci různých projek-
tů museli někdy strpět různá ome-
zení. Chtěl bych poděkovat všem, 
se kterými jsem přišel do kontaktu, 
a všem těm, kteří zajišťovali různé po-
třeby občanů v oblasti školství, zdra-
votnictví, sociálních služeb, kultury. 
Dále děkuji spolkům, zaměstnancům 
obce, zaměstnancům úřadu a  dal-
ším kolegům v  zastupitelstvu obce. 
Spoluobčanům bych chtěl vzkázat, 
aby k  volbám určitě přišli a  vybrali 
další zastupitele, kteří tu káru potáh-
nou dál. Jde o náš domov, nebuďme 
k němu lhostejní.

Náplň práce: 

- Komplexní vedení účetnictví obce 
- Kompletní majetková evidence
- Sestavování, kontrola a plnění rozpočtu obce
- Daňová agenda, vypracování a  podání daňového 

přiznání (vyjma DPH)
- Evidence závazků a pohledávek obce
- Zpracování statistických výkazů
- Zajišťování platebního styku s bankou
- Další administrativní práce na obecním úřadě

Podmínky: 

- Nástup dle dohody
- Pracovní poměr na plný úvazek, na dobu neurčitou 

se zkušební dobou 3 měsíce
- Mzda dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb. s ohledem 

na praxi a dosažené vzdělání (10. platová třída)

Nabízíme:

- Stravenky
- 5 týdnů dovolené + 5 dní sick days 
- Možnost fl exibilní pracovní doby dle domluvy
- Zaškolení a pomoc od dosavadní účetní
- Významné zvýšení mzdy po uplynutí zkušební doby

Požadavky:

- Minimálně úplné středoškolské vzdělání ekonomic-
kého směru

 Veřejná výzva na obsazení funkčního místa hlavní účetní
Pavel Kadlec

- Znalost podvojného účetnictví, znalost zákona 
o účetnictví

- Dobrá znalost práce s PC
- Prokázání zvláštní odborné způsobilosti dle vyhlášky 

512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úřední-
ků územních samosprávných celků, ve znění pozděj-
ších předpisů, nejpozději do 18 měsíců od nástupu

- Samostatnost a spolehlivost, ochota dále se neustá-
le vzdělávat

- Praxe v oboru výhodou, nikoli podmínkou

Náležitosti písemné přihlášky: 

- Jméno a příjmení uchazeče, titul; datum a místo na-
rození; místo trvalého pobytu; státní příslušnost; čís-
lo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povo-
lení k pobytu, jde-li o cizího státního občana; datum 
a podpis zájemce

Povinné přílohy k přihlášce: 

- Strukturovaný životopis s  údaji o  dosavadních za-
městnáních s  důrazem na odborné znalosti a  do-
vednosti týkající se požadovaných činností 

- Originál výpisu z evidence rejstříku trestů ne starší 3 
měsíců 

- Ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání 
- Souhlas se zpracováním osobních údajů dle zák. č. 

101/2000 Sb. 
- Motivační dopis je výhodou

Informace ze samosprávyInformace ze samosprávy

Tajemník Obecního úřadu obce Hrušovany u Brna vyhlašuje veřejnou výzvu na obsazení funkčního místa hlavní účetní.

Přihlášku doručte v obálce označené „Výběrové řízení – hlavní účetní“ na Obecní úřad Hrušovany u Brna, Masa-
rykova 17, 66462 Hrušovany u Brna, aby byla zaevidována nejpozději do 5. 8. 2022.
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Informace ze samosprávyInformace ze samosprávy

 Výběr ze zasedání zastupitelstva a rady
Pavel Kadlec

Níže uvedená schválená usnesení 
považujeme za nejzajímavější a  nejdů-
ležitější pro život v obci. Jedná se pouze 
o  velmi stručný výběr, zájemci o  kom-
pletní výpisy usnesení je naleznou na 
webových stránkách obce v  záložce 
Úřad, v  kapitole Dokumenty (www.hru-
sovanyubrna.cz/index.php/dokumenty).

Rada obce schvaluje:

• podání odvolání proti rozhodnu-
tí Krajského úřadu JMK č. j. JMK 
58971/2022 „Dobývací prostor Žab-
čice – Těžba pod hladinou podzemní 
vody“,

• objednávku nákupu a montáže pne-
umatik na hasičský vůz MAN v ceně 
59 397 Kč u  spol. PNEUMATICO IN-
TERNATIONAL, spol. s r.o.,

• objednávku ověření váhy na sběr-
ném dvoře v ceně do 30 000 Kč,

• objednávku na pořízení ochranných 
prostředků pro JSDH u  společnosti 
Perspekta, spol. s r.o., za 41 088 Kč,

• objednávku na pokládky zámko-
vé dlažby na fotbalovém stadionu 
u spol. Svoboda a syn, s.r.o., v ceně 
43 095,75 Kč,

• smlouvu o výpůjčce č. 4/2022 s dob-
rovolným svazkem obcí Region 
Židlochovicko na výpůjčku 400 ks 
nádob na sběr a svoz biologicky roz-
ložitelných odpadů, 

• smlouvu o  výpůjčce č. 16/2022 
s  dobrovolným svazkem obcí Regi-
on Židlochovicko na výpůjčku 155 
ks kompostérů na biologicky rozlo-
žitelný odpad,

• smlouvu o  provedení uměleckého 
výkonu s  Dechovou hudbou Dam-
bořanka z.s. v ceně 42 500 Kč,

• objednávku právních služeb KVB 
advokátní kancelář s.r.o. na korekci 
fi nální podoby plánovací smlouvy 
v lokalitě Červené vrchy II,

• objednávku na dodání a  montáže 
klimatizace na obecní úřad v  ceně 
44 390 Kč, 

• objednávku výměny 49 vodoměrů 
v obecních bytech u spol. REKOSTAV
-ZTI, s.r.o., v ceně 29 741 Kč,

•  objednávku na přesun kamerového 

bodu a  koupi nové kamery v  ceně 
107 051,70 Kč u  spol. PERFECTED 
s.r.o.,

• objednávku projektových prací na 
pěší propojce ul. Pod Střediskem 
a ul. Zahradní v ceně do 70 tis. Kč,

• objednávku projektové dokumen-
tace změny zdroje vytápění na spor-
tovní hale na Jízdárenské ulici u spol. 
AZ KLIMA a.s. v ceně 95 590 Kč,

• vyřazení majetku obce Hrušovany 
u Brna dle návrhu č. 1-SMO-R-2022 
v celkové ceně 39 615 Kč,

• vyřazení majetku obce Hrušovany 
u Brna dle návrhu č. 2-SMO-R-2022 
v celkové ceně 380 638,77 Kč,

• smlouvu o  výpůjčce části stavby 
SO 03 – sklad na Sokecu o  výměře 
141,54 m² pro Tělocvičnou jednotu 
Sokol Hrušovany u Brna,

• darovací smlouvu pro Základní 
uměleckou školu Židlochovice, pří-
spěvkovou organizaci, ve výši 10 tis. 
Kč za přínos v hudebním vzdělávání 
hrušovanských dětí a  mládeže, na 
umělecké vzdělávání dětí a  mláde-
že, především hudební, a na činnost 
základní umělecké školy prováděné 
na pracovištích v  Židlochovicích, 
Blučině, Sokolnicích, Rajhradě a Mo-
ravanech u Brna,

• objednávku opravy havarijního 
stavu komunikací v  Hrušovanech 
u Brna na ulicích Jiřího z Poděbrad, 
Jízdárenská, Sídliště, východní ob-
chvat a u podjezdu ul. Komenského 
v ceně 399 656,95 Kč u spol. ASFAL-
TEROS s.r.o.,

• objednávku 11 ks kolumbárních de-
sek v celkové ceně 43 347 Kč u spol. 
Kamenictví Oškrdal s.r.o.,

• smlouvu o dílo na výstavbu veřejné-
ho osvětlení v  ulici Stávání se spol. 
ENORM, a.s., v ceně 378 480 Kč bez 
DPH,

• objednávku přemístění drátového 
plotu z MŠ Havlíčkova na MŠ Sídliště 
od spol. Svoboda a syn, s.r.o., v ceně 
211 744,18 Kč,

• objednávku sečení trávy na pozem-
cích obce kolem východního ob-
chvatu a přejezdu železnice na ulici 

Vodní v celkové ceně 39 536 Kč,
• objednávku opravy váhy na sběr-

ném dvoře v ceně 30 150 Kč,
• zadání výzvy k podávání nabídek na 

veřejnou zakázku malého rozsahu 
„Hrušovany u Brna – Propojení ulice 
Stávání – komunikace“.

Rada obce bere na vědomí:

• oznámení T.J. Sokol Hrušovany 
u Brna o zájmu organizovat tradiční 
hrušovanské hody v  termínu 19. – 
21. 8. 2022.

Zastupitelstvo obce schvaluje:

• kupní smlouvu na prodej pozemku 
p.č. 1906/1, k.ú. Hrušovany u  Brna, 
o výměře 118 m² za cenu 26 000 Kč,

• poskytnutí účelového fi nančního 
daru na zabezpečení provozu Do-
mova Důstojného stáří, Tyršova 173, 
664 62 Hrušovany u Brna v roce 2022 
ve výši 250 000 Kč,

• poskytnutí individuální neinvestiční 
dotace pro fotbalový klub FK 1932 
Hrušovany u  Brna na zabezpeče-
ní oslav 90 let vzniku klubu v rámci 
770 let obce Hrušovany u  Brna ve 
výši 49 000 Kč,

• vyřazení majetku obce, dle písem-
ného soupisu č. j. 2–SMO–Z/2022. 
Celková hodnota vyřazeného majet-
ku činí 54 768,46 Kč,

• smlouvu o  poskytnutí fi nančních 
prostředků na zajištění fi nancování 
sociálních služeb v rámci dotačního 
programu „Podpora základních čin-
ností v oblasti poskytování registro-
vaných sociálních služeb občanům 
města Židlochovice a  občanům 
správního obvodu ORP Židlochovi-
ce pro rok 2022 v  celkové výši 319 
644 Kč,

• poskytnutí spolkové neinvestiční 
programové dotace pro spolek SDH 
Hrušovany u Brna ve výši 100 000 Kč,

• poskytnutí spolkové neinvestiční 
programové dotace pro spolek TJ 
Jiskra Hrušovany u  Brna ve výši 42 
000 Kč,

• poskytnutí spolkové neinvestič-
ní programové dotace pro spolek 
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 Knihovna
Jarmila Kresová, foto: Jarmila Kresová

LOVCI PEREL

S koncem školního roku skončilo i 6. kolo soutěže Lovci 
perel.  Letos se zúčastnilo 51 dětí a nasbíraly 259 perel – to 
je 259 přečtených knih. Absolutním vítězem je Tomáš Horák 
ze 4. třídy, který nasbíral 39 perel.  Gratulujeme!!

NOVÉ KNIHY

J. Svěrák – Bohemia – román z fi lmařského prostředí
M. Viewegh – Děravé paměti
J. Caplin – Domek v Irsku – romantika

J. Adler-Olsen – Chlorid sodný – krimi
D. Dán – Kočičí stopa – další krimi
K. Sněgoňová – Město v oblacích, Země v troskách – fan-

tasy
S. Lapena – Nepříliš šťastná rodina – thriller s krimi zá-

pletkou
V. Vondruška – Neviditelní – fantasy
M. Sullivan – Poslední zelené údolí – r.1944, Ukrajina, 

Stalin
A Marsons – První krev – krimi
T. Weaver – Stín ve dveřích – krimi thriller
F. Niedl – Železná rukavice – historický román
P. Jirglová – Nejdražší suvenýr  – love story
D. Steel – Štěstí v neštěstí – román pro ženy
Malleryová – Vinohrad, Stříbrný měsíc –  román pro 

ženy
L. Vrchovský – Statek – román o lásce k rodné hroudě na 

počátku 20. století
D. Grossman – Život si se mnou zahrává – Chorvatsko, 

koncentrační tábor, osudy
Severní stezka –  putování po severní hranici naší republiky
Dobrodružství pavouka Čendy – 4. díl
Texaské rodeo – čtyřlístek 
Emil a upíři – další díl
a mnoho dalších, které najdete v on-line katalogu na našich 
stránkách

 Upozornění pro subjekty kandidující do voleb do obecního zastupitelstva 
Upozorňujeme, že speciální volební číslo Hrušovanského 

zpravodaje bude mít uzávěrku dne 15. 8. 2022 včetně.
Prosíme kandidující subjekty, aby dodaly volební materiá-

ly ve formátu PDF v rozsahu 4 normostrany A4. Každý kandi-
dující subjekt má vyčleněný právě tento prostor, a to i když ho 
nenaplní obsahem.

Tyto materiály nebudou gramaticky, stylisticky ani gra-
fi cky upravovány. Za obsah a komunikaci s mediální komisí 
odpovídá lídr kandidátky (tj. první kandidát kandidujícího 
subjektu). Zveřejnění volebních materiálů je zdarma.

Své materiály posílejte na adresu: medialnikomise@ou-
hrusovany.cz

Absolutní vítěz soutěže Lovci perel – Tomáš Horák

TJ Sokol Hrušovany u  Brna ve výši 
100 000 Kč,

• poskytnutí spolkové neinvestiční 
programové dotace pro spolek Tá-
borníci Hrušovany u  Brna ve výši 
110 000 Kč,

• poskytnutí spolkové neinvestič-
ní programové dotace pro spolek 
MS Lípa Hrušovany u  Brna ve výši 
40 000 Kč,

• poskytnutí spolkové neinvestiční 
programové dotace pro spolek Mi-

šlenka Hrušovany u Brna ve výši 52 
000 Kč,

• poskytnutí spolkové neinvestiční 
programové dotace pro spolek HHS 
Hrušovany u Brna ve výši 16 000 Kč,

• poskytnutí neinvestiční individuální 
dotace pro spolek FK 1932 Hrušova-
ny u Brna ve výši 140 000 Kč,

• poskytnutí neinvestiční individuální 
dotace pro spolek Vinaři Hrušovany 
u Brna ve výši 15 000 Kč,

• obecně závaznou vyhlášku k zabez-

pečení místních záležitostí veřejné-
ho pořádku na veřejných prostran-
stvích, kterou se reguluje používání 
zábavní pyrotechniky,

• obecně závaznou vyhlášku o zákazu 
konzumace alkoholických nápojů 
na veřejně přístupných místech,

• obecně závaznou vyhlášku, kterou 
se zrušují některé obecně závazné 
vyhlášky,

• obecně závaznou vyhlášku, kterou 
se vydává požární řád.
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 Květen a červen pohledem obecní policie
Petr Galoch, vedoucí strážník Obecní policie Hrušovany u Brna

 Pořiďte si kompostéry a svozové nádoby na bioodpad 

 Co je bioodpad?

Pavel Kadlec

Pavel Kadlec

Obec nabízí občanům zdarma k  dispozici kompostéry 
a svozové nádoby na bioodpad. Cílem je zkvalitnit třídění 
odpadu a snížit množství odpadu vyváženého na skládku. 
Přestože se to nemusí zdát, bioodpad tvoří značný podíl ko-
munálního odpadu a jeho oddělením přispějeme nejen ži-
votnímu prostředí, ale také snížíme náklady na svoz odpadu 
a k tomu, aby poplatky za odpad nemusely tak výrazně růst. 

Do kompostu nebo do svozové nádoby na bioodpad patří 
především zbytky ovoce a zeleniny, veškeré jejich slupky, lis-
ty, odřezky, dále květiny a jejich odumřelé části, čajové sáčky 
a kávové sedliny, skořápky od vajec, ořechů, jadřince, pecky. 

Pokud chcete kompostér nebo svozovou nádobu získat, 
stačí vyplnit smlouvu o  výpůjčce a  následném darování, 
kterou můžete získat na webu obce nebo přímo na obec-
ním úřadě a na obecní úřad ji doručit.

Samotné svozy popelnic na bioodpad zatím neprobíha-
jí, obec bude o  zahájení svozů informovat s  dostatečným 
předstihem. Prosíme, počkejte s jejich naplňováním.

Mohou se použít i zbytky pečiva a obilovin. Kompostovat  lze 
i papírové ubrousky, plata od vajíček, piliny, hobliny a pode-
stýlku býložravých mazlíčků. Naopak do bioodpadu nikdy 
nedávejte maso, kosti a další odpad živočišného původu.

19. 5. 2022 hlídka OP řešila znečiš-
tění vozovky malířskou barvou na ul. 
Loosova. Z  kamerového systému byla 
zjištěna osoba, která znečištění zapří-
činila. Skvrna byla následně touto oso-
bou odstraněna.

23. 5. 2022 proběhla na Sokecu pro 
MŠ dopravní výchova.

4. 6. 2022 hlídka OP za pomoci ka-
merového systému odhalila pachatele 
krádeže jízdního kola, které bylo odci-
zeno z ul. Nádražní.

7. 6. 2022 hlídka OP řešila černou 
skládku u garáží na Sídlišti. Pachatel byl 
zjištěn, skládka odstraněna.

10. 6. 2022 hlídka OP za pomoci ka-
merového systému odhalila pachatele 

krádeže postele (palandy), která byla 
dovezena kurýrní službou na ul. Looso-
va, kde byla složena na veřejném pro-
stranství. V nestřeženém okamžiku byla 
postel odcizena.

17. 6. 2022 hlídka OP převzala od 
poctivého občana nález fi nanční hoto-
vosti 2000 Kč, která ležela na chodníku 
u zdravotního střediska na ul. Nádražní. 
Z kamerového systému byl zjištěn po-
škozený, kterému byla následně hoto-
vost vrácena.

Dále byly řešeny tři podnapilé osoby 
v prostorách ČD na ul. Nádražní.

 Obecní policie oznamuje, že dne 16. 
5. 2022 byl zřízen facebook Obecní poli-
cie Hrušovany u Brna.

Ukázka fungování kamerového systému 
na facebooku Obecní policie 

Hrušovany u Brna

Rádi bychom Vám představili za-
jímavé osobnosti Hrušovan. V  seriálu 
pokračujeme s  Jarmilou Motlíčkovou, 
ředitelkou základní školy.

• Zájmy: čtení, výlety do přírody, ces-
tování, ráda se věnuje vnoučatům, 
pracuje na zahrádce a učí se anglič-
tinu.

• Vystudovala Pedagogickou fakultu 
UJEP (dnes Masarykova univerzita) 
v  Brně – obor učitelství 1. stupně. 
Později si vysokoškolské vzdělání 
rozšířila o obor speciální pedagogi-
ka a logopedie.

• Po vysoké škole pracovala v Brně na 
dvou velkých školách (Na ZŠ Novo-
městská, Plovdivská a  Mutěnická). 

 Představujeme hrušovanské osobnosti: Jarmila Motlíčková
Rubriku připravuje: Eva Kadlecová, foto: Eva Kadlecová, Josef Valoušek
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Dále působila jako učitelka a později 
ředitelka na malotřídce v  Nových 
Bránicích, od roku 2001 je ředitelkou 
ZŠ v Hrušovanech u Brna. 

Vystřídala jste několik základních 

škol různých velikostí. Co Vám vyho-

vovalo víc?

To se nedá tak snadno říct. Na velké 
škole v Žabovřeskách jsme měli hezké 
vybavení a  přímo bazén ve škole. Byl 
tam výborný kolektiv učitelů. Odpole-
dne jsme společně chodívali hrát volej-
bal, jezdili jsme na zájezdy. Ale zase na 
té malé, malotřídní škole to bylo úžasné, 
byla to taková rodinná školička. Ráda 
vzpomínám na to, jak jela celá škola na 
čtrnáct dní na školu v přírodě do jižních 
Čech. Všechny děti jsme velmi dobře 
znali. Měla jsem tam kolegyni, která mě 
toho hodně naučila. Učila svým způso-
bem, děti měly každý den známku ze 
čtení, psaní a počtů, ale rodiče to víta-
li. Mnohé z dětí, které nám v Bránicích 
prošly rukama, jsou nyní velmi úspěšné. 
O některých dodnes vím, co studovaly 
a kam se v životě posunuly.

Dokážete odhadnout, kolik dětí 

jste učila? Dá se to spočítat?

Úplně první rok jsem začínala s dru-
háčky, těch bylo 31. Bylo to bez asisten-
ta pedagoga, ale děti byly jiné než dnes. 
Doba i přístup ke vzdělávání se změnil. 
Když vezmu, že jsem ve školství asi třicet 
let a v průměru jsem měla dvacet žáků 
každý rok, tak to vychází určitě přes 600 
žáků.

Jak jste se stala ředitelkou v Hru-

šovanech?

Dělala jsem ředitelku v  malotříd-
ní škole a řekla jsem si, že bych zkusila 
také větší školu. Věděla jsem, že v Hru-
šovanech byl vypsaný konkurz. Nikomu 
jsem nic neřekla a  šla jsem to zkusit. 
Když jsem konkurz vyhrála, tak jsem 
potom celé prázdniny zvažovala, zda 
jsem udělala dobře. Ale asi po půl roce 
jsem si zvykla na jiný typ školy a jiný ko-
lektiv. Občas jsem byla unavená nebo 
jsem si nevěděla rady. Ale po tom prv-
ním roce jsem měla pocit, jako bych tu 
už byla hrozně dlouho, protože učitelé 
i žáci byli moc fajn. A taky jsem vždycky 
vycházela dobře s vedením obce a ne-
měla jsem nikdy větší problém.

Ředitelku základní školy jmenuje 

obec jako zřizovatel a  každých šest 

let může vyhlásit konkurz. Kolikrát 

se vám to stalo?

Působím zde od školního roku 
2001/2002, takže už dvacet let. Za mého 
působení obec nikdy konkurz nevyhlá-
sila. Jen mě potvrdili ve funkci dál.

Budete se o  toto místo ucházet 

dál i  po skončení tohoto funkčního 

období?

Ještě mi funkční období běží, takže 
to teď není potřeba řešit. A do dalšího 
funkčního období už určitě nepůjdu.

Mohla byste školu představit? 

Kolik má škola zaměstnanců, žáků 

a tříd?

Ke konci školního roku máme 198 
žáků v  11 třídách. Na příští školní rok 
máme zapsaných 222 žáků a další 2 žáky 
v zahraniční škole, kteří studují v Londý-
ně, ale zároveň jsou žáky naší školy a dě-
lají zkoušky, aby měli ukončené vzdělání 
i  v  české škole. Jednoho žáka budeme 
mít v individuálním vzdělávání a máme 
zapsané 4 ukrajinské žáky, takže dohro-
mady se jedná o 229 žáků. 

To je docela velký nárůst počtu 

žáků. Nebude to způsobovat problé-

my?

Je to nárůst. Ale jsou rozptýleni do 
různých tříd, kde jsme neměli naplně-
nost, protože v některých třídách máme 
i pod 20 žáků. Vychází to asi 20 žáků na 
třídu. Zase budeme mít 11 tříd, z toho 
3 první třídy. A tři letošní dvojky musím 
sloučit do dvou trojek, protože by tam 
bylo příliš málo žáků.

Zaměstnanců má škola 35. Když 
jsem tu začínala, tak tu bylo osm uči-
telů, uklízečka a školnice. Tříd bylo osm 
a potom devět. Nárůst je u asistentů pe-
dagogů a u vychovatelek ve školní dru-
žině. Máme pět oddělení družiny, letos 
do ní chodilo 111 dětí. Asistentů máme 
ve škole pět, jejich počet narůstá, a po-
kud tento trend bude pokračovat, tak 
bude potřeba asistent do každé třídy. 

Ještě nesmím zapomenout zmínit, 
že v naší škole je dobrou tradicí nabídka 
zájmových kroužků, které vedou učite-
lé. Letos děti pracovaly v deseti zájmo-
vých kroužcích. Využíváme i organizace 
zvenčí, například Veselou vědu. Pokud 
kroužek vedli naši učitelé, tak děti plati-
ly pouze za materiál, který spotřebovaly. 
A pokud jsou to kroužky jiných institucí, 
tak rodiče platí celou platbu. Škola má 
svůj vzdělávací program, který momen-
tálně prochází revizí. Od září budeme 
mít už informatiku i ve 4. ročníku, což je 
trend současné doby. Angličtinu učíme 
už od 1. třídy, byť jen hodinu týdně, ale 
aspoň se děti s angličtinou setkají.

Páťáci se také hlásí na gymnázium, 
letos se hlásilo sedm a čtyři byli přijati. 
To považuji za úspěch.

Mluvila jste o asistentech pedago-

ga. Jedná se o asistenta ke konkrétní-

mu žákovi nebo o asistenta do třídy?

Poradna ho napíše ke konkrétnímu 
žákovi, ale má pomáhat u všech, u kte-
rých je to potřeba. Není to asistent žáka, 
ale asistent pedagoga. Kdyby to byl 
asistent například k  tělesně handica-
povanému žákovi, tak by to byl osobní 
asistent, a to je úplně jiná pozice, která 
se také jinak fi nancuje. 
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Mohla byste zhodnotit vybavení 

školy? Je zde podle Vás prostor pro 

zlepšení?

Myslím si, že zřizovatel ve spoluprá-
ci se školou tu za těch dvacet let udě-
lal velký kus práce. Když jsem přišla, 
tak stála jenom stará budova a chodili 
jsme obědvat do prostor bývalého Klu-
bu seniorů za obecním úřadem a cvi-
čit do sokolovny nebo na areál. V roce 
2005 byla postavena první přístavba, 
přistavělo se křídlo, kde je tělocvična, 
školní kuchyně a  jídelna. V  roce 2019 
jsme otvírali další přístavbu se dvěma 
novými učebnami, dvěma učebnami 
pro školní družinu, šatnami, počítačo-
vou učebnou, sborovnou a kabinetem. 
Takže tím se úroveň školy opět po-
zvedla. Domnívám se, že je velmi po-
třebné dobudovat ještě školní hřiště. 
Projekt je ve fázi zpracování a čeká na 
podání. Ráda bych ještě zažila otevření 
školní zahrady, kde by měla být i učeb-
na v přírodě, hřiště a také prostory pro 
vyžití školní družiny. Rovněž by byla 
potřebná i  rekonstrukce staré budo-
vy, například nové rozvody či pořídit 
nový nábytek. V  rámci rekonstrukce 
bychom rádi vytvořili prostor pro dílny. 
Samostatné prostory potřebují také 
speciální pedagožka a  psycholožka. 
Obě již ve škole pracují a  velmi nám 
pomáhají. Sami jsme si zrekonstruovali 
starou počítačovou učebnu. Předělali 
jsme ji na čítárnu, kam děti chodí moc 
rády, protože je tam příjemné komor-
ní prostředí. Myslím, že četba je velice 
důležitá, a  jsem ráda, když si alespoň 
některé děti čtení zamilují. V tom nám 
velmi pomáhá místní knihovna. Ve-
doucí knihovny paní Kresová pořádá 
zajímavé besedy, každý měsíc chodí-
me do knihovny, děti si půjčují knížky, 
prvňáčky pasujeme na čtenáře. 

Má škola dostatečnou kapacitu 

pro více dětí, kdyby se Hrušovany 

dále rozšiřovaly?

Pořád můžeme využívat i  prostory 
školní družiny, kde máme dvě samo-
statné třídy určené jen pro školní dru-
žinu. Mohly by se využívat i dopoledne 
pro výuku. Kapacita školy je 310 žáků, 
byť je to trochu zavádějící pojem. Pokud 
by děti přibyly do různých tříd různých 
ročníků, tak máme dost míst, ale zvýšil 
by se počet žáků v těchto třídách, a tím 

by se zhoršila i kvalita výuky. Ale pokud 
by se počet tříd ve škole měl například 
navýšit o tři třídy, pak bych musela pře-
mýšlet, jak to zařídit. Jestli třeba ještě 
využít prostory v  půdní vestavbě, kde 
nyní má pracovnu psycholožka a  spe-
ciální pedagožka, nebo přistoupit ke 
směnnému vyučování. Školní družina 
je už nyní na hranici kapacity, ale pří-
padná další oddělení by mohla využívat 
i kmenové třídy. S kapacitou je problém 
také u jídelny, která může vařit pro 220 
strávníků a  kapacitu již dnes naplňuje. 
Vybavení jídelny musíme postupně ob-
měňovat. Letos jsme kupovali novou 
myčku, potřebovat budeme také nový 
konvektomat. Stávající dosluhuje a vy-
žaduje neustálé opravy. 

Spádové jsou do místní ZŠ i Led-

ce a Sobotovice. Má škola povinnost 

tyto děti vzít?

Ano. Když se přihlásí, tak je bereme 
stejně jako hrušovanské děti. Je to na 
základě dohody mezi obcemi. Ale rodi-
če si samozřejmě mohou vybrat i jinou 
školu a tam děti přihlásit.

Často se kritizují školní jídelny 

kvůli kvalitě stravy. Jak je na tom 

hrušovanská škola?

Naši jídelnu chválím. Sama se zde 
stravuji, takže vím, jak vaří. Myslím, že za 
tu cenu doma rozhodně nikdo neuvaří. 
Navíc jsou školní jídelny velmi hlídané, 
nutriční hodnoty v  rámci spotřebního 
koše musí být přesně zachovány. Děti 
se učí také stolovat. Některé děti doma 
vůbec nejí polévku, maso nebo saláty. 
Vadí mi, že některé děti jdou jídlo vrá-
tit hned, aniž by ho ochutnaly. Vedoucí 
jídelny často zařazuje ovocné a zeleni-
nové saláty, mléčné výrobky, děti mají 
na výběr z několika nápojů (voda s cit-
rónem, mléko, dochucované nápoje). 

Využívali jsme i  dotované obědy 
z organizace Women for Women, někdy 
rodiče dětem obědy v případě absence 
ani neodhlásily, takže byly v tomto pří-
padě peníze touto organizací vynalože-
ny zbytečně. Problémem je také to, že 
jeden u stolu řekne, že jídlo nejí, a ostat-
ní automaticky, aby netrhali partu, nejí 
také. Nikdy dětem nepředkládáme nic, 
co by bylo závadné nebo chuťově méně 
příjemné. Říkáme jim, aby každé jídlo 
alespoň ochutnaly. Rodiče by měli dě-

tem vysvětlit, že jídlo stojí spoustu pe-
něz a lidské práce a že není vhodné, aby 
ho děti vyhazovaly a cestou ze školy si 
koupily v obchodě něco jiného. Je vel-
kou výhodou českých škol, že děti mo-
hou chodit na obědy, v zahraničí to není 
vůbec běžné. Obědy budeme bohužel 
zdražovat, protože raketově stouply 
ceny potravin.

Jaké jsou podle Vás výhody a ne-

výhody hrušovanské školy?

Už jsem zmiňovala, že výhodou je 
určitě nabídka kroužků a stabilní peda-
gogický kolektiv. Je to sice větší škola, 
ale pořád rodinného typu. Všechny děti 
dobře známe. A  takto nás hodnotila 
i poslední inspekce. Další výhodou je, že 
máme školní psycholožku. Je to výbor-
ný odborník, spoustu věcí, které jsme 
museli dříve řešit ve spolupráci s  pe-
dagogicko-psychologickou poradnou, 
řeší dne ona. Logopedickou péči vyko-
návám já a moje kolegyně, vedeme dva 
logopedické kroužky. Na všech školách 
tato péče není. Vybavenost školy se vý-
razně zlepšila dokončením přístavby.

Těžko říct, jaké jsou nevýhody. Mož-
ná ta stará budova. Potřebovali bychom 
třeba klimatizaci ve třídách, protože 
je tu v  letních měsících hrozné horko. 
Chybí prostory na chodbách. Například 
školy ve Švédsku nebo v Rakousku mají 
dostatečně velké prostory pro trávení 
volného času o  přestávkách. Na cho-
dbách mají různé koutky pro hry, pro 
čtení či občerstvení a to tady nemáme. 
Také nám chybí školní hřiště. Družina 
často využívá tělocvičnu, lesopark nebo 
židlochovický park, ale žáci se musí 
přesunovat, což je někdy problém pro 
rodiče, kteří si děti chtějí vyzvednout 
z družiny.

Mluvila jste o  tom, že se navýšil 

počet zaměstnanců a bude se zřejmě 

ještě navyšovat. Je dnes problém se-

hnat zaměstnance do školství?

Ano, je to velký problém. Ačkoliv se 
platy ve školství zvedly, tak především 
u  správních zaměstnanců jsou pořád 
žalostné. Například úklidové fi rmy na-
bízejí několikanásobně vyšší platy. Uči-
tele hledám dlouho. Problém je s kva-
lifi kovaností. Nyní hledáme zástup za 
mateřskou dovolenou za speciálního 
pedagoga.
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Dříve chodila ZŠ cvičit do sokolov-

ny. Vidíte nějakou možnost využití 

Sokecu i v souvislosti s jeho blízkostí?

Určitě. Byla bych ráda, kdyby tam 
učitelé s dětmi mohli chodit, kdykoli by 
to bylo potřeba. Navíc je tam výborná 
akustika. Když máme v naší tělocvičně 
různá vystoupení pro děti, tak zde není 
dostatečná klimatizace, navíc akustika 
je mizerná. Uvítala bych i možnost jít se 
proběhnout na hřiště na Sokecu o vel-
kých přestávkách. Protože od května 
máme ve škole hrozné vedro, děti by 
měly mít možnost být venku – ve stínu 
a na vzduchu. Určitě bych podporovala 
i  sportování dětí ve volném čase. Ně-
kteří chodí do Sokola, do Táborníků. Za 
tábory a aktivity, které pro děti tyto or-
ganizace dělají, jsem moc ráda. 

Měly by Hrušovany podle Vás mít 

druhý stupeň ZŠ? Jaké by to mělo vý-

hody a nevýhody?

Vzhledem k  tomu, že v  Židlochovi-
cích je 2. stupeň a je tam krásná, veliká 
a skutečně dobře vybavená škola, tak si 
myslím, že by to bylo neefektivní. Ne-
hledě na to, že velká škola je v Rajhradě. 
Některé děti chodí do Němčic. 

Pokud bychom měli mít i  druhý 
stupeň, museli bychom mít i  mnoho 
odborných učeben. Jedná se o učebny 
fyziky, chemie, informatiky, cizích jazy-
ků, výtvarné a hudební výchovy a dále 
dílny a  sportoviště. Takže podle mého 
názoru je úplná škola v  Hrušovanech 
hudbou vzdálené budoucnosti.

Jaké zkušenosti Vám do školství 

přinesl covid?

Pozitivní v tom, že jsem si ověřila, že 
učitelé jsou nesmírně tvůrčí a přizpůso-
biví lidé. Byli jsme postaveni před situa-
ci, kterou nikdo nikdy nepředpokládal. 
Měli jsme nějaké znalosti, co se týká po-
čítačů, nějaké vybavení a museli jsme se 
ze dne na den naučit distanční a online 
výuku, připravovat se na ni jiným způ-
sobem a  radikálně dovybavit školu PC 
technikou. Zvyknout si na to, že děti ne-
vidíme fyzicky, ale přes obrazovku, ně-
které nevidíme vůbec, protože nemají 
patřičné vybavení, nebo si schválně 
vypnuly kameru nebo mikrofon. Všech-
no tohle jsme se naučili během krátké 
doby a  učitelé to zvládli na jedničku. 
Jak děti, tak učitelé se naučili lépe za-

cházet s  výpočetní technikou. Kladem 
jsou online webináře pro učitele, které 
využíváme dosud, protože nemusíme 
nikam jezdit. Neplatíme cestové, pustit 
si je také můžeme ze záznamu. 

Záporem byla určitě sociální izolova-
nost dětí i učitelů. Některé děti to nesly 
opravdu těžce. Doteď si pamatují, jaké 
to bylo, když nemohly být mezi kamará-
dy. Navíc si myslím, že tělesná zdatnost 
dětí velice poklesla, protože děti třeba 
vůbec necvičily, nebo se ani ven moc 
nedostaly. Potom mám pocit, že za ty 
dva roky se vše zpomalilo, dostalo se 
na nižší úroveň, takže jsme museli vše 
znovu oprášit a nastavit normální režim 
zcela znovu. Chyběli nám prvňáčci u zá-
pisu. Online zápis není vůbec žádný zá-
pis, protože děti se do školy těší, chtěly 
se podívat, jak to tu vypadá.

Jakým způsobem škola pracuje 

a bude pracovat s ukrajinskými žáky? 

Budou mít například rozšířenou výu-

ku češtiny?

Momentálně máme jednoho žáka 
z  Ukrajiny. Jeho třídní učitelka má vy-
studovanou ruštinu, takže se spolu 
domluví. Nicméně bylo potřeba jednu 
asistentku pedagoga z jiné třídy aspoň 
na nějaké hodiny přiřadit k tomuto žá-
kovi, aby s ním mohla procvičovat čes-
ký jazyk. Na vysvědčení jsme žáka hod-
notili slovně. Problémem bude výuka 
češtiny. Škola má nárok na učitele češ-
tiny od pěti ukrajinských žáků ve škole. 
My máme od září přihlášené další čtyři 
ukrajinské děti. To znamená, že celkem 
jich tu bude pět. Mám domluvenou 
paní učitelku, která jednou nebo dva-
krát týdně připraví kurz českého jazyka 

pro tyto žáky. A byla bych ráda, kdybych 
sehnala asistenta pedagoga, který by 
s  těmito žáky pracoval. Jinak tito žáci 
budou v  různých třídách a  učitelé jim 
sestaví individuální plán.

Co si myslíte o  slovním hodno-

cení? Byla byste pro jeho zavedení 

v naší škole?

Byla jsem v květnu na stáži ve Švédsku 
a musím říct, že se mi líbí jejich školství. 
Takže se mi líbí i slovní hodnocení. Vět-
šina rodičů upřednostňuje spíše klasické 
známkování. Naše školství je založeno 
na tom, že srovnáváme děti mezi se-
bou, neustále mezi sebou nějak soupeří. 
A z mého pohledu to není dobře. Myslím 
si, že bychom měli každého žáka sledo-
vat a  posuzovat individuálně. Každý by 
měl být hodnocen podle toho, jestli se 
posunuje dopředu, stagnuje, nebo se 
zhoršil v některé oblasti. Švédské školství 
je více zaměřeno na pracovní činnosti, 
děti se učí více pro praktický život. Napří-
klad jak přežít samy v přírodě, musely si 
tam postavit stan, uvařit jídlo z určitých 
surovin, které si musely i samy obstarat. 
Učí se šít či pracovat se dřevem. Učitelé 
a žáci mezi sebou si mnohem víc pomá-
hali. Děti byly mnohem lépe vybaveny 
jazykově. Určitě bych byla pro to, aby se 
změnil pohled na hodnocení, děti by se 
měly hodnotit jako jedinci a neměly by 
se poměřovat mezi sebou. Rozhodně 
bych byla ráda, kdyby děti měly mezi se-
bou kamarádské, spolupracující prostře-
dí. Důležité je, aby děti chodily do školy 
rády. Co děláme rádi, to děláme s nadše-
ním a věnujeme tomu mnohem víc úsilí. 
Zachovala bych to dobré, co u nás bylo, 
například Komenského myšlenky jsou 
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stále aktuální. A neměli bychom děti při-
pravovat o nadšení z poznávání nového 
hned na začátku. Musím říct, že na naší 
škole se o to učitelé opravdu snaží. 

Mluvila jste o spolupráci s knihov-

nou. Spolupracujete i s jinými institu-

cemi v obci?

V minulosti to byli třeba hasiči nebo 
obecní policie, která měla pro děti připra-
vený program bezpečné jízdy na kole. 
Rádi bychom ve spolupráci pokračovali. 

Stále více se mluví o větší admini-

strativní zátěži škol. Vnímáte to tak 

taky? 

Je to obrovský nárůst úplně všeho. 
Výkazy ze stejné oblasti musíme posílat 
různým institucím v různém čase. Takže 
neustále musím něco dohledávat. Ad-
ministrativa narostla ve všech oblastech. 
V době covidu jsme museli každý druhý 
den řešit jiné doporučení, ze kterého 
jsem musela udělat výtah pro zaměst-
nance a  pro rodiče. Potom se to různě 
vyhodnocovalo a  odesílalo několika in-
stitucím. Zaměstnala jsem hospodářku 
na poloviční úvazek, která spoustu věcí 
dělá, takže je nemusím řešit já. A jsem za 
ni moc ráda, myslím, že by se tu uživila 
klidně i  na plný úvazek. Velkou část in-
formací by si jednotlivé instituce mohly 

předávat i mezi sebou a neobtěžovat tím 
ředitele. Ten musí v dnešní době zastávat 
mnoho rolí – manažera, ekonoma, práv-
níka, kouče, poradce, psychologa. Hlavní 
náplní ředitele by měl být pedagogický 
proces. Ale nyní je pro ředitele peda-
gogika až na jednom z posledních míst 
a zabírá jen zlomek jejich práce. Za pro-
blém považuji i  to, že po inkluzi máme 
spoustu dětí se speciálními vzdělávacími 
potřebami, ale učitelé většinou nemají 
speciálně pedagogické vzdělání.

Závěrem bych ráda řekla, že se mi 
v  Hrušovanech a  hrušovanské škole 
velmi líbí a pořád se ráda věnuji našim 
dětem.

„Školka se dnes s vámi loučí, dnes naposled tu všichni jsme.
Prázdniny nám začínají, pěkně si je užijme.
V září, až se děti vrátí, uvidí zas školku svou,
Pozdraví se s kamarády a školáci? – snad si vzpomenou.“

Také těmito veršíky jsme se loučili s našimi nejstaršími dět-
mi, na které po prázdninách čekají školní lavice a nové zážitky.

Co ale našemu loučení předcházelo?
Jedno z květnových odpolední jsme pozvali maminky do 

školky k oslavě jejich svátku. Děti předaly svoje vyrobené dá-
rečky, zazpívaly, s maminkami si zatancovaly, ale i zasporto-
valy na různých stanovištích. Bohaté pohoštění v tento slav-
nostní den zajistily samotné maminky a babičky, za což jim 
patří velké poděkování.

Koncem května čekala děti akce s obecní policií. Na hřišti 
Sokecu si všichni malí řidiči na koloběžkách, kolech i odráže-
dlech vyzkoušeli jízdu mezi kužely, reagovali na pokyny ve-
doucího strážníka obecní policie pana Petra Galocha. Po pro-
jetí těmito úskalími děti mohly vzít útokem policejní 
auto a prohlédnout si vnitřní vybavení vozu. A co se 
nejvíce líbilo?  Samozřejmě policejní houkačka! Dě-
kujeme a těšíme se na další spolupráci.

Hned druhý červnový den dopoledne ožilo fot-
balové hřiště brebentěním dětí ze všech tří budov. 
Pan Fiala – Milanovy aktivity – zde pro nás přichystal 
nespočet sportovních aktivit. A tak svůj svátek děti 
oslavily pohybem – tím, co je pro ně přirozené a ra-
dostné. Vyzkoušely si lukostřelbu, vrhání bola i talí-
řem, kroket, slack – balancování na popruhu, koulení 
v nafukovacích bublinách, přetahování lanem. Nej-
více si zařádily ve skákacím hradu a spokojené i una-
vené po obědě hned usnuly v postýlkách. Děkujeme 
zástupcům fotbalového klubu, kteří nám umožnili 
využít celé hřiště pro toto hravé dopoledne.

Slavnostní rozloučení s  našimi předškoláky, je-
jichž tablo bylo umístěné při vstupu do Sokecu, 

proběhlo 10. 6. na pódiu a hřišti za přítomnosti rodičů, pana 
starosty i  veřejnosti. Děti jednotlivých tříd ze všech budov 
mateřské školy vystoupily s pásmem písniček, básniček i ta-
nečků, paní učitelky zdatně pomáhaly hudebním doprovo-
dem na nástroje i svým zpěvem.  Rodiče mnohdy utírali slzy 
– vždyť z těch malých, vykulených dětí už budou školáci se 
svými povinnostmi. Nevyrostly nějak rychle? Zvládnou to 
všechno? Zvládnou! My, paní učitelky, jsme je viděly vyrůs-
tat, zaznamenávaly jsme jejich pokroky, podporovaly je a po-
vzbuzovaly.  Těšíme se, až se s aktovkami na zádech už jako 
velcí prvňáčci přijdou na nás do školky podívat, pozdravit se 
s mladšími kamarády a třeba nám přečíst první věty z učeb-
nice.

V polovině června se se staršími dětmi rozloučil v plavec-
kém bazénu v Hustopečích vodník a pasoval je na plaváčky. 
Tak bylo ukončeno deset lekcí plavání, ve kterých se děti zpo-
čátku naučily nebát se namočit si obličej, položit se na vodu, 
potopit se a nakonec – i kousek samy plavat! 

 Velké zprávičky z malé školičky
Hana Vávrová, foto: Hana Vávrová, Roman Ivičič

Třída Medvídci

Ze života obceZe života obce
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Poslední odpolední akci tohoto školního roku 
jsme věnovaly tatínkům a  zároveň jsme se takto 
všichni v  jednotlivých třídách rozloučili před nad-
cházejícími prázdninami. Děti měly pro tatínky na-
chystaný program i svoje malé dárečky. Společně si 
všichni zasportovali s míči, zahráli si fotbálek – tedy, 
pokud bojovní tatínci vůbec nechali děti kopnout na 
bránu, jinde se zase všichni stali indiány a podupá-
vali v rytmu zpěvu a bubnů. Na posilněnou se opé-
kaly špekáčky a u ohně se rozezněly kytary, foukací 
harmonika a další doprovodné nástroje. Tohle jsou 
ty chvíle, které můžeme strávit pospolu neformálně 
a v pohodě a mít čas a možnost poznávat se navzá-
jem i z jiné stránky. A velký zájem ze strany rodičů je 
pro nás tou nejlepší zpětnou vazbou.

V  pátek 24. 6. jsme z  autobusu zamávali školce 
a rozjeli se směr Uherské Hradiště do KOVO ZOO ve 
Starém Městě. V batůžcích jídlo, které nám přichys-
taly paní kuchařky, nějaké to mlsání od maminek 
a výprava mohla začít. Děti v rozlehlém areálu této 
jedinečné ZOO poznávaly různá zvířata, která se sice 
nehýbala a nevydávala žádné zvuky, ale byla propra-
covaná do nejmenších detailů a dětem se velmi líbi-
la. Zejména chlapci se potěšili pohledem na výstavu 
veteránů a všichni si vyzkoušeli nalodění na pravou 
pirátskou plachetnici. A o tom, že řízky chutnají nej-
lépe ve stínu pod stromy, nelze vůbec pochybovat. 
Na zpáteční cestě se někteří malí výletníci pěkně 
prospali a před Hrušovany jsme si už mohli všichni 
zazpívat Sláva nazdar výletu!

Ve školce nyní probíhá omezený prázdninový 
provoz, všechny budovy a  třídy čeká každoroční 
údržba před zahájením nového školního roku.

Velké poděkování patří všem zaměstnancům 
mateřské školy, kteří se obětavě a spolehlivě starají 
o děti – ať již ve třídách při vzdělávacích činnostech, 
či v kuchyni, v provozu, nebo každodenní dopomoci. 
Prostě všichni bez rozdílu tu byli pro ty malé – na po-
mazlení, pohlazení, ale i na pokárání, když bylo třeba.

Děkujeme také rodičům, kteří se zapojují do dění 
ve školce, spolupracují s námi v návaznosti na aktu-
ální programy jednotlivých tříd, podporují a povzbu-
zují své děti v zájmu o život ve školkovém kolektivu 
a všechny aktivity, které školka dětem nabízí.

A na závěr několik úsměvných střípků z rozhovo-
rů s dětmi:

„Maminka je ještě v práci a taťka vaří. Dneska jsme 
vařili chleba s cibulou, ale mně to vůbec nechutnalo.“

Před vycházkou se děti domlouvají: „Můžu jít s te-
bou první? – Jo, ale nesmíš mít teplou ruku!“

U společenské hry netrpělivé dítě vybízí ostatní: 
„Tak hrajem, dokud jsme mladí!“

Tak tedy, hrajme si, ať jsme i my všichni stále mla-
dí!

Krásné léto, dětem hodně sluníčka i  odpočinku 
a v září na shledanou!

Výlet do KOVO ZOO

Dětský den na fotbalovém hřišti

Dopravní výchova s obecní policií

Děti trénují pravidla silničního provozu

Ze života obceZe života obce
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 Základní škola

Cílová rovinka v 1. A 

Zámek Milotice - školní výlet 1. ročníků

Jitka Coufalová, foto: Jitka Coufalová

Iveta Bidrmanová, foto: Vladimíra Suchánová

Přišel konec školního roku a  do 
cíle doběhli čtoucí, píšící a  počítající 
prvňáčci. Uběhli kus cesty, překonali 
nemálo překážek, naučili se spous-
tu nových věcí a otevřely se jim nové 
možnosti. Moc jim i  jejich rodičům 
blahopřeji. 

Měsíc květen byl jedinečný naší 
první společnou návštěvou předsta-
vení Co by kdyby v  divadle Polárka, 
napsáním prvního dopisu mamince 
psacím písmem a úspěšným zvládnu-
tím závěrečných testů. 

V  červnu jsme oslavili Dětský den 
tak, že jsme si v hodině angličtiny udě-
lali english party a učili se anglickým 
způsobům stolování. Zažili jsme bran-
ný den a už tušíme, jak se chovat v mi-
mořádných situacích. Vyrobili jsme 
medaile pro statečné tatínky k  jejich 
svátku. 

Osobně jsme viděli v akci ilustráto-
ra dětských knih A. Dudka. Těmito slo-
vy popsala zážitky Kristýnka: „ Cestou 

Na konci školního roku se děti prvních 
ročníků vydaly autobusem na školní výlet 
a nebyl ledajaký. Navštívili jsme skutečný zá-
mek Milotice. Během prohlídky se děti pro-
šly po zámeckých komnatách v  dobových 
kostýmech. Přivítala nás i  kněžna, se kterou 
si děvčata zatančila taneček a  chlapci, coby 
rytíři, si zašermovali. V průběhu konání akce 
se děti zúčastnily i výstavy historických krojů 
a  tradic s  výukovým programem. Jeho sou-
částí byl i pracovní list k pověsti o vpádu jani-
čářů na jižní Moravu (řešení labyrintů a kvízů). 
Odvážné děti navštívily i  dračí jeskyni, kde 
našly poklad. Na konci výletu jsme se prošli 
po zámecké zahradě plné růží a  levandule - 
to byla vůně! Před odjezdem si děti nakoupi-
ly suvenýry na památku a plní dojmů jsme se 
vraceli domů. Těšíme se na další výlet. 

Přejeme všem krásné prožití letních prázd-
nin plných radosti, odpočinku, štěstí, cesto-
vání a objevování nových dobrodružství. 

Plni očekávání a  radosti jsme si 
převzali první skutečné vysvědčení. 
A  to nás čeká ještě spousta prázdni-
nových dobrodružství. Krásné léto 
plné bezpečných návratů z  cest Vám 
za celou třídu 1. A přeje paní učitelka 
Jitka Coufalová.

parkem jsem si povídala s  Natálkou. 
Šli jsme dlouho a užili jsme si to. Pan 
Dudek byl vtipný. Namaloval země-
kouli jako trojúhelník a čtverec. Leta-
dlu namaloval křídlo jako ptáčkovi. 
Svačili jsme na hřišti před knihovnou. 
Zpátky jsme jeli autobusem.“

Beseda s Adolfem Dudkem v 1. A

Třída 1. B na zámku Milotice

Ze života obceZe života obce
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Operetka o Karkulce Výlet na dopravní hřiště

Plavecké závody 

Markéta Dvořáková, foto: Markéta Dvořáková Miroslava Karbanová, foto: Miroslava Karbanová

Miroslava Karbanová, foto: Miroslava Karbanová

„Dobrý den, ptáčkové, dobrý den, lese… 
ráno je takové překrásné, že se…..“
Jistě všichni znáte pohádku o Karkulce. Nám se ji s dět-

mi ze 2. A  podařilo nacvičit jako hudební operetku. Text 
i melodie splynula v krásný zpěv, k tomu něco málo z cho-
reografi e, příprava masek a radost z toho, že jsme to do-
kázali. 

Operetkou jsme potěšili nejen naše nejbližší, ale i žáky 
1. a 2. tříd.

Jako oslavu Dne dětí jsme si pro naši 4. A připravili vý-
let na dopravní hřiště v Hustopečích.  Vyrazili jsme vlakem, 
každý s  cyklistickou helmou v  ruce. Na dopravním hřišti 
nás přivítali a dětí se ujali dva milí páni lektoři, kteří dětem 
nejdříve v učebně vysvětlovali pravidla silničního provozu 
a různé dopravní situace, které je mohou na silnicích po-
tkat. Děti si zopakovaly dopravní značky, povinnou výbavu 
kola a vyplnily si dopravní test. 

Pak přišla na řadu ta zábavnější část. Na sportovním 
hřišti si vyzkoušely obratnost a šikovnost při jízdě na kole 
přes překážky nebo při plnění různých úkolů, při kterých 
musely udržet nohy na pedálech. Pan instruktor jim za ka-
ždou chybičku odečítal body. Někteří dopadli výborně, jiní 
už méně. Některá stanoviště vyžadovala velkou cyklistic-
kou zdatnost.

Na dopravním hřišti nasedly děti hromadně na kola 
a vyzkoušely si opravdové dopravní situace včetně sema-
forů, dopravních značek, předností zprava, objíždění pře-
kážek i slepých silnic. I zde je ostřížím zrakem sledoval pan 
inspektor a upozorňoval na chyby, které v silničním provo-
zu udělaly.

Prožili jsme příjemné dopoledne, děti si to užily a vý-
let jsme zakončili sladkým občerstvením ve zmrzlinovém 
stánku.

Po omezujících co-
vidových letech opět 
pořádala Plavecká ško-
la Hustopeče plavecké 
závody třetích tříd. Na 
začátku školního roku 
měli žáci 3. A a 3. B po-
vinný plavecký výcvik. 
Na závěr byli vybráni 
nejrychlejší plavci, dva 
kluci a  dvě děvčata, 
kteří se mohli zúčast-
nit závodů. V závodech 
jednotlivců obsadili 
nádherná přední mís-
ta. Lukáš Demel – 3. 
místo, Nikola Trněná – 
4. místo, Matyáš Karban – 5. místo. Závodů se zúčastnilo 
38 chlapců a 35 děvčat z 18 škol. Po odplavání jednotlivců 
nás čekal hlavní závod štafet, kdy jsme už tušili, že bychom 
mohli zabodovat. Při rozplavbě jsme skončili se čtvrtým 
nejlepším časem a  při fi nálovém utkání jsme vybojovali 
úžasné třetí místo. Po dlouhé době se nám podařilo do-
sáhnout na pohár za štafetu a na medaile v jednotlivcích. 
Po výborných výsledcích ve vybíjené ve školním, okrsko-
vém a okresním kole je to pro naši školu další významný 
sportovní úspěch. 

Operetka O Karkulce

Plavecké závody v Hustopečích

Dopravní hřiště
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Za tajemstvím starověku Pokladová hra

Týden na opuštěném ostrově 

Slovanská epopej 

Žáci ze třídy 4. B Vychovatelky školní družiny 

Kristýna Jandíková, foto: Kristýna Jandíková

Jiří Mrázek, foto: Vlasta Samková

V úterý 26. 4. 2022 v 7:55 jsme vyrazili ze školy na vlak. 
Když jsme dojeli do Židlochovic, hned jsme se vydali do 
knihovny. V knihovně nás přivítala paní knihovnice. Předsta-
vila nám paní redaktorku z Prahy a ta nám povídala o životě 
ve starověku. Byli jsme rozděleni do tří skupin, které se jme-
novaly Egypt, Řím a Řecko. Měli jsme za úkol hledat bohy 
různých věcí, např. bohyni lovu Artemis, boha moře a oceá-
nu Poseidona, bohyni moudrosti Athénu a spoustu dalších. 
Když jsme je našli, dostali jsme jejich portréty a u nich byly 
dvě otázky, na které jsme mohli odpovědět, jakmile jsme 
v knize našli odpověď. Museli jsme vyluštit slovo a zjistit, co 
znamená např. HOMER = řecký spisovatel. Vše jsme dělali 
v týmech. Na prvním místě se umístil Řím s 32 body, dru-
hé místo obsadil Egypt s 27 body a poslední skončilo Řecko 
s 23 body. Tyto aktivity byly fajn. Rozloučili jsme se a před 
knihovnou si dali svačinu. Po cestě zpátky jsme šli pěšky 
přes park a poznávali jsme stromy a rostliny. Výlet se nám 
moc líbil a také vyšlo hezké počasí. 

V pondělí 13. června 2022 jsme se v družině stali detek-
tivy. Pomáhali jsme totiž policejnímu detektivovi pátrat po 
uloupeném pokladu z  místní banky. Museli jsme vyluštit 
pět záhadných a velmi zapeklitých šifer, které nám pomáha-
ly poklad najít. Někdy to nebylo jednoduché, nakonec jsme 
ale řešení vždycky našli. A za odměnu na nás čekal velký po-
klad plný dobrot. 

V polovině června se v nás probudila cestovatelská horeč-
ka. A v našem případě naštěstí nebylo k cestování potřeba 
mnoho peněz ani jiných prostředků. Postačila troška FANTA-
ZIE. Po zakoupení letenek jsme se odebrali na letiště, následo-
valo odbavení zavazadel a nástup do letadla. Zapnout pásy 
a vyslechnout důležité hlášení kapitána: „Vážení cestující, ví-
tám vás na palubě letadla Boeing 727 s cílovou stanicí v New 
Yorku. Poletíme 9 hodin. Přejeme vám příjemný let.“ Nedlou-
ho po startu nezbytná instruktáž letušek, poté občerstvení 
a lehká relaxace za lehkého pohupování letadla na větrných 
vlnách. Po několika hodinách se lehké pohupování změnilo 
v lehké turbulence. Pohoda pokračuje, ale… O několik minut 
později už všichni nasazujeme vesty a chystáme se opustit 
letadlo.

Po pádu našeho letadla do moře jsme naštěstí všichni 
zvládli doplavat na nedaleký ostrov, který se zdál být zcela 
opuštěný. Druhý den jsme nalezli záhadný svitek, z  něhož 
jsme se dozvěděli, že celá naše cesta byla součástí soutěže na-
zvané Týden na opuštěném ostrově. A my jsme se stali jejími 
hlavními aktéry. Dle instrukcí jsme se rozdělili na dvě skupiny, 
kmeny, z nichž každý měl obývat jednu část ostrova. Každý 
den nás čekal souboj a poté kmenová rada, na které vítězný 
kmen získal trosečnické mince a také hlasoval o tom, zda ně-
kdo z poražených svým chováním „poškodil“ svůj kmen. Za 
toho pak poražený kmen zaplatil stanovenou pokutu. 

Během týdne na opuštěném ostrově jsme absolvova-
li mnoho různých soubojů a  zápasili s  tropickým vedrem. 
Závěrečná ostrovní odměna ale nakonec vykompenzovala 
všechny naše útrapy a na celé naše dobrodružství na vlnách 
fantazie budeme určitě dlouho vzpomínat. 

V pátek 3. června se žáci 5. A a 5. B vydali společně do 
Moravského Krumlova, kde je na zámku po několika letech 
opět konečně k vidění velmi zajímavá výstava velkoformá-
tových obrazů Alfonse Muchy Slovanská epopej. Nejprve si 
prohlédli poutní kapli sv. Floriána s nádherným výhledem 
na celé město, sešli do centra města a po malém občerst-
vení v  cukrárně na náměstí dorazili do zámecké expozice 
složené z dvaceti obřích obrazů. Při jejich prohlídce se do-
zvěděli spoustu zajímavostí z  historie naší země i  z  dějin 
ostatních slovanských národů. Výstava se všem moc líbila.

Slovanská epopej Týden na opuštěném ostrově
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Seznámení s 3D tiskem

Závěr školního roku

Gabriela Hulatová, foto: Gabriela Hulatová

Jarmila Motlíčková, foto: Jarmila Motlíčková

Dne 8. 6. bylo oddělení naší školní družiny pozváno na 
exkurzi do kroužku 3D tisku. Příjemné odpoledne jsme 
strávili v rajhradské škole pod vedením Ing. Pavely a jeho 
žáků. Nejprve jsme se dozvěděli zajímavé informace o 3D 
tisku, např. jak tiskárna funguje, jaké trojrozměrné modely 
se dají vytvořit. Následně si naši žáci za pomoci tamních 
žáků mohli navrhnout a vytisknou vlastní šablonu na zdo-
bení kakaa nebo kávy. Jelikož byli moc šikovní, vyzkoušeli 
si také navrhnout svoji vlastní jmenovku. Exkurze byla vel-
mi zajímavá. Měli jsme možnost odhalit tajemství 3D tisku. 
Děti měly největší radost z vytvoření vlastního výrobku. 

S  horkými letními dny se mílový-
mi kroky přiblížil konec školního roku. 
Školní rok ukončí 198 žáků. 172 žáků 
prospělo s vyznamenáním, 25 prospě-
lo, 1 žák bude opakovat ročník. 15 žáků 
dostalo pochvalu ředitelky školy za 
úspěšnou reprezentaci školy v  soutě-
žích – vybíjené a plavání. 4 žáci dostali 
důtku ředitelky školy za závažné poru-
šení školního řádu. 4 žáci úspěšně vy-
konali přijímací zkoušky na gymnázia. 
Školní družinu navštěvovalo 111 žáků.

V příštím školním roce nastoupí 226 
žáků, otevírat budeme 11 tříd, z  toho 
3 první třídy. Žákům, kteří odcházejí, 

3D exkurze ve školní družině

Projektový den v 5. BProjektový den v 5. A

přejeme hodně úspěchů na nových 
školách. Zaměstnancům, kteří ukončili 
pracovní poměr, děkujeme za vykona-
nou práci a  přejeme hodně úspěchů 
v dalším životě.

Páťáci si opět zkusili v projektovém 
dni sestavit funkční roboty, prošli po-
vinným testováním a vyzkoušeli si také 
literární tvorbu. Psali pohádku o čaro-
dějnici. Zde je malá ukázka:

Čarodějnice

A. Hádlíková
Žila byla jednou jedna čarodějnice 

jménem Uršula. Snažila se učit kouzlit, 

ale vůbec jí to nešlo. Moc chtěla být 
zlá čarodějnice, ale zlé čarodějnice ji 
odmítaly do svého uskupení zlých ča-
rodějnic. Uršula měla malou sýkorku, 
a i proto se jí ostatní čarodějnice smály. 
Sýkorka měla jméno Jedlička, protože 
ji Uršula našla pod jedlí.

Jednou chtěla jít na čarodějnickou 
noc do borůvkového údolíčka. Tajně 
tam přiletěla na koštěti a  vmáčkla se 
mezi ostatní čarodějnice. Tancovala 
tam u  ohně čarodějnický tanec jmé-
nem čarojed. Asi cca po dvaceti minu-
tách ji tam objevila čarodějnice Marta, 
která byla velmi zlá a podlá. Řekla vrch-
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ní čarodějnici: ,,Uršula je v  borůvko-
vém údolí.‘‘ A ta se moc zlobila a řekla 
jí, že jestli chce chodit do údolíčka, tak 
se musí naučit celou knihu kouzel na-
zpaměť. A když půjde domů, nemůže 
mít koště. Vrchní čarodějnice neumě-
la celou knihu kouzel nazpaměť a ani 
jiné čarodějnice celou knihu neznaly. 
A Marta ji měla kontrolovat.

Pečlivě se učila a  měla na to rok. 
Celou dobu se pečlivě učila a ke konci 
roku k  ní přišly dvě malé děti. Jí vů-
bec nevadilo, že tam byly a  ukázala 
jim nějaká kouzla. Pak už musely jít 
domů. Že tam měla děti, zjistila Marta. 
Byl den v údolíčku a Uršula měla být 
vyzkoušena z  kouzel. Vše uměla, ale 
ještě měla splnit úkol hodný čaroděj-
nice. Musela začarovat ty dvě děti na 
ropuchy a měla na to týden. Ale Uršu-
la by to neudělala. Když šly děti spát, 
obklopila jejich dům práškem proti 
čarodějnicím. Udělala na čarodějnice 
past. Chtěla jim spálit košťata a knihy 
kouzel. Ale sirky si zapomněla doma. 
Sýkorka neuměla moc létat, už vyšla 
ze cviku, ale sirky vzala do zobáčku 
a snažila se letět do údolíčka. Trvalo jí 

to dost dlouho, ale doletěla tam a pře-
dala sirky Uršule a tam jim už konečně 
vše spálila a proměnila je ve slimáky.  
Jestli půjdete tím lesem dnes, tak tam 
bude hodně slímáků. 

Pohádka o čarodějnici Růženě 

T. Cikán
Byla jednou jedna čarodějnice, kte-

rá se jmenovala Růžena. Žila v černém 
lese v malé chýši spolu s černou kočkou 
Mícou. U stropu v temném koutě visel 
netopýr a o pavouky tam nebyla nou-
ze. Svoji pavučinu měli snad v každém 
rohu.

Čarodějnice byla malá shrbená 
osůbka, které táhlo už na dvoustý rok. 
Vlasy jí vlály kolem hlavy, na špičatém 
nose vyčnívala bradavice a  oči měla 
pichlavé jako špendlíky. Pro její lektva-
ry si chodili lidé z širokého okolí. I když 
její vzhled naháněl strach, nebyla vů-
bec zlá. Pomáhala všem, kdo ji požádal 
o pomoc. Jednou se u její chýše objevil 
pocestný. Pod nečestnou záminkou se 
vetřel dovnitř. Oči mu jezdily po míst-
nosti, hledal, co by mohl ukrást. Na sto-
le uviděl křišťálovou kouli. Chtěl se jí 

zmocnit. Myslel si, že to udělá nepozo-
rovaně. Vtom na něj skočil kocour a do 
vlasů mu vlétl netopýr. Pocestný začal 
máchat rukama, až se svalil na zem. Ča-
rodějnice ho rychle svázala. Namíchala 
mu lektvar a nechala mu ho vypít. Po-
cestnému narostly dlouhatánské prsty. 
To aby všichni věděli, co je zač. Růžena 
ho rozvázala a vyhodila ho z chýše. Ni-
kdy se už více neukázal.

Pravidelně jsme navštěvovali hru-
šovanskou knihovnu. Kromě půjčování 
knih jsme se dozvěděli spoustu zají-
mavých informací, žáci sbírali perly za 
splněné úkoly z přečtených knih. Nej-
pilnějším čtenářem je Tobiáš Horák. 
Paní knihovnici patří velké poděková-
ní. S  páťáky se ve škole rozloučil také 
pan starosta.

Žáci se svými učiteli napsali závě-
rečné písemné práce a  rozjeli se na 
výlety poznávat krásy naší vlasti. Ve 
čtvrtek 30. 6. dostali vysvědčení a če-
kají je dva prázdninové měsíce. Přeje-
me jim hodně krásných zážitků, sluníč-
ka a odpočinku, zaměstnancům školy 
i  spoluobčanům klidnou dovolenou 
a načerpání nových sil.

 Oslava Dne matek v Klubu seniorů
Eliška Kubová, foto: Petra Teturová 

Den matek je den, kdy se vzdává pocta matkám a ma-
teřství. V Česku se slaví druhou květnovou neděli. My jsme 
ho slavili v úterý 17. května. V Československu se začal sla-
vit tento svátek v roce 1923. Jeho propagátorkou byla Alice 
Masaryková.  

Vedoucí Klubu pan Miroslav Vozdecký nebyl oslavě pří-
tomen, proto pan Stanislav Pospíšil přivítal děti a paní uči-
telky z Mateřské školky na Havlíčkově ulici. Děti vystoupily 

s programem za hudebního doprovodu kytary a houslí paní 
učitelek MŠ. Vystoupení bylo velice pěkné, moc se líbilo. Po 
vystoupení děti předaly každé seniorce krásné přání ke Dni 
matek a  jako poděkování za své vystoupení dostaly malý 
dárek. Na občerstvení byl zakoupen pro každého přítomné-
ho chlebíček. Paní Zdeňka Plavcová společně s paní Annou 
Musilovou upekly koláčky a zákusek.  Oslava proběhla v po-
hodě ke spokojenosti všech. 
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 Dětský den na myslivecké chatě 
Miloš Sedláček, foto: Miloš Sedláček

Myslivecký spolek Lípa Hrušovany u  Brna 
uspořádal 4. června oblíbenou akci pro děti 
a  jejich rodiče. Tradiční dětský den udělal 
všem návštěvníkům radost. Přispěla k  tomu 
také dobrá organizace, teplé

slunečné počasí a  veselá nálada. Děti do-
staly hned po registraci do soutěží poukaz na 
limonády a palačinky zdarma. Po projití všech 
naučných a sportovních stanovišť s oblíbený-
mi disciplínami jako jsou střelba ze vzduchov-
ky na terč, rozpoznávání zvěře a kůry stromů, 
hašení vodou na cíl nebo házení míčků dosta-
ly děti sladkou odměnu a barevný pamětní list 
se svým jménem. 

Dospělí přivítali posezení ve stínu stromů, 
kde si vychutnávali srnčí guláš, domácí ham-
burgery nebo palačinky s marmeládou. V hor-
ku osvěžila dobře vychlazená bezová nebo 
malinová limonáda a pivo. Na obloze se také 
odehrála velmi zajímavá ukázka lovu dravého 
ptáka, kterého si mohli návštěvníci po návratu 
s  kořistí na zem prohlédnout zblízka. Přivítat 
jsme mohli i pana starostu s manželkou, který 
byl potěšen vysokou návštěvnos-
tí. Děkujeme všem návštěvníkům, 
organizátorům a manželkám my-
slivců za zdařilý průběh akce a ra-
dost našich dětí.
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 FK 1932 Hrušovany u Brna oslavil 90. výročí svého založení
Libor Nentvich, foto: Roman Ivičič

Toto výročí jsme my fotbalisté, a myslím i veřejnost, 
patřičně oslavili 11. 6. 2022. Po neuvěřitelném úsilí 
a  přípravách k  nám do Hrušovan u  Brna přijel SIGI-
TEAM Praha. Sestava bohužel nebyla úplně nabitá, ale 
myslím, že jsme byli nakonec všichni spokojeni. Vidět 
u nás na hřišti Pavla Horváta, Horsta Siegla, v brance 
Ladislava Maiera, a další borce, to byl opravdu zážitek. 
Od 18 hodin nám zahrála kapela J. Komendy s výbor-
ným fotbalovým názvem TěsněVedle  :-).  Základem 
úspěchu celé akce bylo počasí, které vyšlo úplně pa-
rádně. Bylo skvělé vidět po všech těch covidových 
omezeních a nařízeních lidi, jak se smějí, tancují, pro-
stě se baví. Chtěl bych všem poděkovat za návštěvu 
a podporu našeho fotbalového klubu.

Celý víkend oslav zakončil náš A-tým vítězstvím 
2:1 v Modřicích! Toto vítězství je o to cennější, že nám 
Modřice nevyšly vstříc s přeložením zápasu kvůli osla-
vám výročí. Naši borci jeli do Modřic unavení, ale přes-
to ukázali srdíčko a zvítězili. Když jsme u A-týmu, hráči 
ukončili sezónu na krásném 5. místě. Jako nováček 
v Okresním přeboru se nemáme za co stydět.

Sezónu jsme ukončili napříč všemi kategoriemi. 
V dětských kategoriích jsme se nesli na vítězné vlně. 
Každopádně od srpna nám začíná nová sezóna. Nad-
chází období, kdy se nám děti věkově posouvají do vyšších 
kategorií. Od poloviny srpna začínáme s přípravami na novou 
sezónu.  Všichni se těšíme na to, že otvíráme novou kategorii 
starší žáci. Do této kategorie nastupují sourozenci Viktoríno-
vi, které se nám podařilo dostat zpět do Hrušovan ze Sparty 
Brno. Došlo i k trenérským změnám. Rozloučil se s námi Jiří 
Horký, který trénoval mladší přípravku. Tímto bych chtěl Jir-
kovi poděkovat za dlouholetou a úspěšnou práci s mládeží. 
Nově k nám přešel jako kmenový člen pan Josef Cikán, který 
se zapojí jako nový vedoucí mužstva v A-týmu, a pan Aleš Vik-
torín, který bude pracovat s kategorií starší žáci. 

A-tým začíná s  letní přípravou již 12. 7. a vyjednávají se 
přestupy k  posílení týmu. Konkrétně nebudu prozrazovat, 
necháme se překvapit.

Začátkem prázdnin jsme se museli potýkat s problémem 
zasychání trávy na hřišti. Vinou horkých červnových dnů nám 
začal zasychat trávník, takže nám přišli na pomoc naši hru-
šovanští hasiči a pomohli nám hřiště pořádně zavlažit. Tímto 
bych chtěl poděkovat obecnímu úřadu a našim hasičům za 
rychlou pomoc.

Chci všem popřát příjemné prožití prázdnin a dovolených. 
Těším se, že se od konce srpna zase všichni ve zdraví sejdeme 
na našem fotbalovém stadionu.

Ze života obceZe života obce

Hledáme do Sportbaru brigádníky

Požadujeme: věk minimálně 18 let, spolehlivost, příjem-
né vystupování.
Nabízíme: 130 Kč za hodinu, fl exibilní pracovní dobu.
Kontakt: libor.nentvich@gmail.com nebo 721 083 082
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 Táborníci

Kamzíci v záchranné stanici dravých 

ptáků Rajhrad

Výlet družiny Laněk

Ještěrky v Lednicko-valtickém areálu

Petr Tesař

Marek Doležal, foto: Šárka Skácelová

Kateřina Fraňková, foto: Kateřina Fraňková

Ve čtvrtek 5. května jsme vyrazili s  družinou Kamzíků 
do Rajhradu do záchranné stanice, která sídlí v areálu Be-
nediktinského kláštera. Po cestě z nádraží jsme se zastavi-
li na výbornou zmrzlinu v Babiččině cukrárně, a  tak nám 
cesta rychle utekla. Ve stanici jsme viděli spoustu krásných 
ptáků, někteří tu svůj život dožijí kvůli zraněním a některé 
se podaří uzdravit a vrátit zpět do přírody. I přes vážná zra-
nění neztratili místní obyvatelé nic ze své majestátnosti. 
Bylo to příjemně strávené odpoledne. Velký dík patří míst-
ním ošetřovatelům za krásnou prohlídku a  ptačí pera na 
památku, ale i za jejich práci při záchraně a následné péči 
o volně žijící zvířata.

V sobotu 7. května jsme se s družinou vydali poznávat 
méně navštěvované památky Lednicko-valtického areálu. 
Trasa výletu vedla z vesnice Hlohovec na vlakovou zastáv-
ku u Ladné, přičemž cestou jsme navštívili chrám Tří Grácií, 
Apollonův chrám, lednickou kolonádu, zahrady lednické-
ho zámku a Janův hrad. Účast na výletu byla sice značně 
ovlivněna nepříznivou předpovědí počasí, ale i  přesto 
jsme si celý výlet užili.

Druhou z květnových svátečních nedělí využila družina 
Ještěrek k  turistickému výletu po krásách Lednicko-val-
tického areálu. Vlakem a autobusem se skupina šesti dětí 
přemístila z Hrušovan do Hlohovce, nejbližší zastávky od 
chrámu Tří grácií. Pak už je čekala trasa v délce přibližně 14 
kilometrů na vlak do Ladné.

Cesta ubíhala svižně, vedla převážně po cyklostezkách 
a  byla protkána mnoha drobnými stavbami, kterými je 
Lednicko-valtický areál typický. Po chrámu Tří grácií tak 
následoval Apollonův chrám a  následně už perla areá-
lu zapsaného na seznam světového kulturního dědictví 
UNESCO – zámek Lednice. Na zámku jsme si prošli část při-
lehlých zahrad a pokračovali směrem na umělou zříceninu 
Janův hrad. Nebyly to však jen stavby, které jsme cestou 
obdivovali. Zdejší lužní lesy jsou pastvou nejen pro oči, ale 
taktéž pro vzácné živočichy a  rostliny. Z  Janohradu jsme 
zanedlouho dorazili do cílové stanice v  Ladné, kde jsme 
nastoupili na vlak směrem do Hrušovan a náš vydařený vý-
let ukončili.

Ze života obceZe života obce

Ještěrky v Lednicko-valtickém areáluLaňky v Lednicko-valtickém areálu
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ZZZ 2022 Olomouc-Radíkov

Mandloňová stezka

Petr Tesař, foto: Petr Tesař

Jáchym Lazar, foto: Jáchym Lazar

Radíkov, malá vesnička nedaleko 
Svatého Kopečku u  Olomouce, letos 
hostila celostátní závod zálesácké 
zdatnosti. A my na něm nemohli chy-
bět. V  pátek 20. května jsme se sešli 
na nádraží. Eliška Kvasnicová, Anička 
Chmelíčková, Julča Ondráčková v prv-
ní hlídce, Julča Hradská, Míša Karbano-
vá a  Amča Hádlíková v  druhé hlídce, 
Lucka Kejdušová jako náhradník a Petr 
Tesař s Adamem Kratochvílem jako do-
zor. První večer si pořadatelé připravili 
pro závodníky noční hru. V nedalekém 
Fortu (část bývalého systému opevně-
ní Olomouce) byly ukryty básničky, ty 
si museli postupně zapamatovat a od-
říkat rozhodčím. Hra to byla zajímavá 
a  naše holky dělil od vítězství jediný 
bod. Po cestě ze hry už nás na obzoru 
doprovázely blesky a chvíli po přícho-
du ke stanům se strhla bouřka.

Bouřka prošla beze škod a  přinesla 
ráno jako malované. Nasnídali jsme se, 
osvěžili posledních pár znalostí a  po 
slavnostním nástupu se už holky při-
pravovaly na start a  plnění soutěžních 
úkolů. Čekala na ně více než pětikilo-
metrová trať s patnácti kontrolami. Na 
každé číhal úkol z  různých oblastí zá-
lesáckých znalostí a  dovedností. Šifry, 
uzly, spolupráce ve hlídce, poznávání 
rostlin a živočichů, odhad měr, hod na 
cíl či práce s  buzolou byly jen některé 
z nich. Po dokončení závodu čekaly na 
holky ještě tři úkoly mimo trať. Pochod 
podle azimutu, přepalování provázků 

V neděli dne 22. 5. proběhl jednodenní turistický výlet družiny Vl-
čata. Cíl byl jasný – poznat krásy hustopečských mandloňových sadů 
pomocí naučné stezky vedoucí mezi alejemi. Celá družina se v ran-
ních hodinách sešla před klubovnou, od které se přesunula na vla-
kové nádraží. Vlakem jsme se dostali do Hustopečí, kde byl cíl jasný. 
Vyšplhat se skrze sady na vrchol, kde na nás čekala rozhledna. Počasí 
nám přálo, slunce hřálo a stín nám dělaly mandloně. Cesta byla pří-
jemná, nebyla náročná, takže jsme se k rozhledně dostali jedna báseň 
a mohli jsme se přiučit nové věci o mandloních díky naučným cedu-
lím. Na vrcholu jsme viděli sady z výšky i celé okolí Hustopečí. Využili 
jsme času na zasloužený odpočinek a na hry. Výlet zde neskončil, ješ-
tě nás čekala cesta zpět. Po úspěšném slezení z vyhlídky jsme si dali 
zaslouženou zmrzlinu a utíkali na vlak zpět.

Ze života obceZe života obce

Vlčata v Mandloňové stezce

Poslední osvěžení znalostí před závody zálesácké zdatnosti

a KPR neboli první pomoc s oživováním 
na fi gurýně. Po splnění všech závod-
ních povinností jsme zbylé odpoledne 
strávili na doprovodných aktivitách 
jako střelba z  luku, pletení náramků či 
malování kamínků. Nezahálelo ani naše 
frisbee. V podvečer jsme přidali pomoc-
nou ruku při stavbě táborového ohně 
a večer tu byl dříve, než jsme se nadáli. 
Za soumraku vzplanul oheň a přišel čas 
hodnocení průběhu závodu, vyprávění 
a  zpěvu písní. Chladná noc dlouhému 
vysedávání moc nepřála, a tak osazen-
stvo kolem ohně rychle prořídlo.

Neděle se nesla ve znamení vy-
hlášení výsledků závodu. Julča, Míša 

a Amča skončily dvanácté z dvaceti tří 
hlídek a  jen minuta je dělila od první 
desítky, což na první účast není vůbec 
špatné. Anička, Julča a Eliška šestnácté 
a Lucka, které utvořila hlídku s náhrad-
níky z  dalších oddílů, byla osmnáctá. 
V  nabité konkurenci z  celé republiky 
nás výsledky nezklamaly, ale jsou nám 
motivací do dalších závodů. Celkově 
musím holky pochválit za pilnou pří-
pravu na závod a vzornou reprezenta-
ci oddílu. A  jelikož byl Svatý Kopeček 
jen co by kamenem dohodil, navštívili 
jsme za odměnu místní ZOO. Po pro-
hlídce, plni dojmů a  zážitků z  celého 
víkendu, jsme vyrazili zpět domů.
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Ze života obceZe života obce

Výlet družiny Bobrů

Vandr údolím Chvojnice a Oslavky

Jimmy Hansgut, foto: Jana Šnajnarová

Petr Tesař, foto: Petr Tesař

V  neděli 22. 5. 2022 se družina 
Bobrů vydala na družinový výlet na 
farmu Ovčí terasy a  rozhlednu Kraví 
hora. Ráno jsme se setkali na hrušo-
vanském nádraží a vyrazili vlakem do 
Bořetic. Počasí se nám vydařilo, z če-
hož jsme byli nadšení, a proto jsme se 
ihned vydali na cestu. Nejprve k  roz-
hledně, kde jsme posvačili a  poroz-

hlédli po okolní krajině. Jakmile jsme 
se posilnili, pokračovali jsme směrem 
na farmu Ovčí terasy. Když jsme do-
razili na místo, šli jsme se podívat na 
místní zvířátka. Viděli jsme například 
ovce, prasátka, kachny nebo králíky. 
Po tomto zážitku jsme si ale muse-
li pospíšit nazpět, abychom se stihli 
vrátit domů.

Plán na druhý červnový víkend? Třídenní putování ma-
lebnými údolími řek Chvojnice a  Oslavy. Napříč družina-
mi Kamzíků a Ještěrek se přihlásilo šest statečných slečen. 
K  nim dva vedoucí a  výprava byla kompletní. 11. června 
v  17.30 jsme vystoupili z  vlaku na nádraží v  Kralicích nad 
Oslavou a velké dobrodružství mohlo začít. Vyrazili jsme po 
modré značce a po chvíli putování dorazili ke břehům říčky 
Chvojnice, která ten den vedla naše kroky. Cesta stoupala 
do strmých svahů nad řekou a opět klesala zpět, ale stále 
v  blízkosti naší chladné průvodkyně. Putovali jsme, až se 
před námi objevil kousek rovné země ohraničený svahem 
z  jedné a  říčkou ze strany druhé. O  prvním nocovišti tím 
bylo rozhodnuto. Zdolali jsme jednu soušku, připravili do-
statek dřeva, zapálili oheň a dali se do vaření večeře. Posil-
něné vydatnou stravou nás brzy dohnal spánek. Zachumlali 
jsme se do spacáků, abychom nabrali na další dlouhý den 
dostatek sil.

Noc byla trochu chladnější, ale plamínky ohně a  první 
paprsky slunce nás brzy rozehřály. Vyrazili jsme dále a  po 
pár kilometrech jsme dorazili k soutoku Chvojnice a Oslav-
ky. Na soutoku řek leží osada, kde jsme se v místní kantýně 
posilnili a u jedné ze studen nabrali vodu. Letos poprvé byla 
označena jako pitná až po převaření, proto jsme ji raději pro-
hnali přes fi ltr na výrobu pitné vody. Dále naše kroky vedly 
po zelené. Napřed nás čekal výšlap do pořádného kopce, 
protože tato trasa vede v lesích nad údolím. Navíc s plnou 
krosnou na zádech se zdá každý kopec vyšší a prudší. Ze-
lená nás dovedla až na Vlčí kopec, lovecký zámeček ukrytý 
v lesích Oslavky, kde jsme si dali větší pauzu. Odpočatí jsme 
pokračovali přes vyhlídku Gloriet až k  samotné řece Osla-
vě pod Sedleckým hradem. Mnoho “kempů” již bylo zabra-
ných, a tak jsme s povděkem zastavili u posledního opuš-
těného ohniště. Nachystat dřevo, zapálit oheň, uvařit večeři 
a postavit přístřešek. Již tradiční rituál při dosažení místa pro 
přespání. Brzy na údolí padl soumrak, ale pro nás den ještě 
neskončil. Oslovila nás bílá paní ze sedleckého hradu a po-
žádala nás o vysvobození. Neváhali jsme a vyrazili na hrad, 
kde jsme podle pokynů nasbírali bylinky a na hradním ohni-
šti uvařili lektvar, který spolu s kouzelnou formulí osvobodil 
bílou paní z její pobledlé podoby.

Bobři u farmy Ovčí terasy

Brodění přes řeku Oslavu

V neděli ráno jsme přebrodili řeku Oslavu a pokračova-
li po pravém břehu po červené směr Náměšť. Do cesty se 
nám postavilo několik skal, které poutníci musí překonat 
pomocí natažených řetězů. Vše jsme zvládli a v místech, kde 
se stezka zvedá ven z údolí, jsme naposledy v údolí vydat-
ně posvačili. Nad údolím jsme již spatřili Náměšť a každým 
krokem jsme byli blíže k cíli našeho putování. Na místním 
nádraží jsme naskočili na rychlík a  naše dobrodružství se 
chýlilo ke konci. Domů jsme dorazili unavení, ale plní no-
vých zážitků a  zkušeností z  pobytu v  krásné přírodě okolí 
Chvojnice a Oslavky.
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Závěrečná celooddílová schůzka
Denis Najman, foto: Tomáš Franěk

Rozloučení se školním rokem 
2021/2022 bylo letos dne 17. 6. usku-
tečněno formou celooddílové schůz-
ky všech družin spolku Táborníků. Ko-
lem šedesáti dětí a  deseti vedoucích 
se tohoto dne sešlo v 16.30 v klubov-
ně Táborníků a  po zvolání družino-
vých pokřiků schůzka započala.

Programem dne bylo několik spor-
tovních her, letos nikoliv tradičně na 

louce Wembley, ale netradičně v  le-
soparku poblíž říčky Šatavy, a opékání 
špekáčků v  klubovně. Hry si pro děti 
připravili družinoví vedoucí a  jejich 
rozmanitost cílila jak na spolupráci 
mezi členy družiny, tak na spoluprá-
ci mezi jednotlivými družinami či na 
samotné zápolení mezi jednotlivci. 
Po odehrání všech připravených her 
jsme se všichni společně přesunuli 

zpět do klubovny, kde na nás již čekal 
nachystaný oheň a  několik špekáčků 
na opečení.

Jelikož se po naplnění žaludků 
chýlilo ke konci schůzky, chybělo se už 
jen rozloučit s celoročním setkáváním 
a s tím spojenou družinovou činností 
oddílovým pokřikem a těšit se na dal-
ší setkání na táboře či na zahajovací 
schůzce ve školním roce 2022/2023.

 Sbor dobrovolných hasičů Hrušovany u Brna

Hasičské závody
Julie Weisová, foto: Kristýna Fujsová, Jan Bažant

14. května se na sportovním 
areálu konalo okresní kolo 60 me-
trů překážek pro mladé hasiče, 
kde jsme se na tartanové dráze se-
šli s dalšími devíti sbory z okolí. Za 
SDH Hrušovany u Brna v kategorii 
mladších žáků nastoupilo osm zá-
vodníků, v kategorii starších žáků 
tři závodníci a za dorost rovněž tři. 
Nervózní z velkých závodů byli zá-
vodníci i trenéři, ale nakonec slaví-
me úspěchy ve všech kategoriích! 
Za starší dívky si odnesla 2. místo 
Michaela Kovaříková, za mladší 
chlapce 1. místo Karel Přívětivý, za 
mladší dorostenky 1. místo Nikola 
Malá a ve střední kategorii doros-
tenců Petr Jurásek rovněž 1. místo. 

Během prázdnin nás čekají 
další soutěže pro jednotlivce, na 
které už se poctivě připravujeme. 

Ze života obceZe života obce

Hry na závěrečné celooddílové schůzceCelý oddíl



22

Z činnosti SDH
Eva Malá

Činnost kolektivů mladých hasičů 
pokračovala v letním období – pondě-
lí přípravka v hasičské zbrojnici, v úterý 
a čtvrtek dorost na tartanové dráze za 
areálem a  v  pátek se scházeli mladší 
i starší žáci. Muži a ženy se scházeli na 
trénink každý čtvrtek opět na tartanové 
dráze.

První letošní soutěž bylo okrskové 
kolo Požárního sportu mužů a žen, které 
se konalo 7. 5. v Přísnoticích. Ženy skon-
čily na 1. místě a muži na 4. místě. Obě 
družstva si zajistila postup do okresního 
kola, které se konalo 22. 5. opět na hři-
šti v Přísnoticích. Ženy obhájily 1. místo 
a postoupily do krajského kola, které se 
bude konat 6. 8. na stadionu VUT v Brně. 
Muži skončili na krásném 5. místě. 5. 6. 
se družstvo mužů zúčastnilo soutěže 
O pohár obecního zastupitelstva ve Tva-
rožné – kategorie CAS –  a umístili se na 
4. místě.

Další soutěž pro ženy a muže se kona-
la 25. 6. v Moutnicích. Jednalo se o XVI. 
ročník memoriálu poručíka Jaroslava 
Garluly. Ženy skončily na výborném 3. 
místě. Muži se umístili na 9. místě.

Soutěže dětí začaly 8. 5. okresní li-
gou mládeže v  Přísnoticích, družstvo 
mladších žáků skončilo na 8. místě. Sou-
těže pokračovaly 14. 5. okresním kolem 
dorostu, které se konalo v Hrušovanech 
u  Brna za areálem. Reprezentovali nás 
Nikola Malá, Petr Jurásek a Michal Veis. 
Naše dorostenka Nikola Malá skonči-
la na 1. Místě, dorostenec Petr Jurásek 
skončil také na 1. místě a oba postou-
pili do krajského kola. Odpoledne sou-
těž pokračovala kategorií žáků na 60 
m překážek. Za naše mladší dívky nás 

reprezentovaly Eliška Veisová (2. místo), 
Monika Pruknerová (3. místo), Žaneta 
Horrová (4. místo) a Dominika Slabá (5. 
místo). Za starší dívky soutěžila Micha-
ela Kovaříková (2. místo). V  kategorii 
mladší chlapci soutěžili Karel Přívětivý 
(1. místo), Jan Prukner (3. místo), Voj-
těch Slabý (4. místo) a David Komenda 
(5. místo). Dne 15. 5. se družstvo mlad-
ších žáků zúčastnilo okresní ligy mláde-
že v Kuřimi. Družstvo skončilo na 9. mís-
tě. Okresní kolo Plamen se konalo 21. 5. 
v  Přísnoticích. Naše družstvo mladších 
žáků skončilo na 13. místě. Krajské kolo 
dorostu jednotlivců se konalo 5. 6. ve 
Znojmě. Naše dorostenka Nikola Malá 
skončila na krásném 2. místě. Doroste-
nec Petr Jurásek obsadil 15. místo. Dne 
19. 6. se v Hrušovanech u Brna na hřišti 
za areálem konalo okresní kolo příprav-
ky. Naše družstvo skončilo na 3. místě.

10.-11. června jsme se zúčastnili Ha-
sičských slavností v  Litoměřicích. Po-
slední akcí měsíce června byl den ote-
vřených dveří v hasičské zbrojnici.

Koncem června jsme se rozloučili se 
školním rokem. Přes prázdniny se bu-
dou konat jen individuální schůzky pro 
děti, které mají soutěže o prázdninách. 
Pravidelné schůzky obnovíme se začát-
kem školního roku.

Plánujeme účast:

9. 7. - soutěž mužů a žen O pohár sta-
rosty města Velké Pavlovice

30.-31. 7. – soutěž na 60 m a 100 m 
s překážkami v Hrušovanech u Brna

6. 8. – krajské kolo Požárního sportu 
– ženy

7. 8. – krajské kolo mladých hasičů 
60 m překážek

Chtěli bychom vás pozvat na soutěž 
mladých hasičů, dorostu, mužů a  žen 
v  běhu s  překážkami, kterou budeme 
pořádat 30.–31. 7. společně se Starým 
Lískovcem SPORT na tartanu za spor-
tovním areálem v Hrušovanech u Brna.

Za SDH Hrušovany u Brna vám pře-
jeme krásné prázdniny.

Ze života obceZe života obce
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 Zprávy ze Sokola

Hrušovanský víceboj – MoveWEEK 2022

Sokol – O čertici Gvendolíně

Pavel Kadlec, foto: Roman Ivičič

Pavel Kadlec, foto: Roman Ivičič

V  úterý 24. května 2022 
jsme uspořádali v  rámci ce-
loevropské kampaně na 
podporu sportu a  zdravého 
životního stylu MoveWEEK 
už tradiční Hrušovanský ví-
ceboj. Celkem 36 dětí rozdě-
lených do věkových kategorií 
bojovalo ve čtyřech disciplí-
nách: skok do dálky, hod me-
dicinbalem, hod krikeťáky na 
přesnost a překážkový běh.

Loutkové divadla Pronitka z T.J. Sokol I Pro-
stějov přijalo pozvání naší jednoty a v neděli 
5. června zahrálo pro děti i dospělé předsta-
vení nazvané O  čertici Gvendolíně. Velmi 
nás potěšila účast, na vystoupení přišlo přes 
šedesát dětí, takže v  sále bylo výrazně přes 
100 diváků. Příběh čertice Gvendolíny, které 
pekelníci hledali ženicha, děti pobavil. Byly 
vtaženy do příběhu, když pomáhaly pohád-
kovým postavám odpovídat na různé zálud-
né otázky a také si zatancovaly na chytlavou 
ústřední písničku, která ještě dlouho po před-
stavení zněla v  uších. Mohly také využít na-
bídky, že se po představení s loutkami vyfotí.

Představení byl náš první pokus přivést do 
Hrušovan divadelní kulturu a  hodnotíme to 
velmi pozitivně. S Pronitkou rádi zůstaneme 
v kontaktu a věříme, že v Hrušovanech naby-
la naposledy.

Vítězové:
Ročník Kategorie Vítěz
2016 a mladší Nejmladší žáci Štěpán Skácel

Nejmladší žákyně Valentýna Karbanová
2013 – 2015 Žáci I Lukáš Demel

Žákyně I Veronika Fialová
2011 – 2012 Žáci II Vítek Vrbský

Žákyně II Nikola Trněná
2009 – 2010 Žáci III Matěj Kvasnica

Žákyně III Daniela Halounová (absolutní vítěz)
2007 – 2008 Žáci IV Adam Volec

MoveWEEk – skok do dálky

Divadelní představení O čertici Gvendolíně

Účastníci celoevropské akce MoveWEEK

Ze života obceZe života obce
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Sokolský den – rozloučení se cvičením všestrannosti

Volejbal Sokol

Pavel Kadlec, foto: Roman Ivičič

Vladimíra Volcová, foto: Vladimíra Volcová

Ve čtvrtek 23. 6. se konalo rozloučení se cvičením 
všestrannosti a  se cvičením v  Sokolím hnízdě T.J. Sokol 
Hrušovany u Brna. Zúčastnilo se ho celkem přes osmde-
sát dětí. Vyzkoušely si speciální kuželky, házení raketka-
mi do dálky a na přesnost, překážkový běh, kutálení míče 
překážkovou dráhou, houpání na kruzích, balanční dráhu 
a cvičení na air tracku. Budeme se těšit na setkání zase po 

prázdninách. Děkujeme všem, kteří akci pomohli uspořá-
dat, byli to nejen cvičitelé, ale i dobrovolníci z řad rodičů 
a mladých volejbalistů. Děkujeme paní Zoubkové (Textil 
Zoubek) za dárkové balíčky pro děti. Kromě nich děti ob-
držely poukázku na občerstvení, tričko s připomenutím 
významných výročí spojených s  rokem 2022 a  pamětní 
list.

Léto je v plném proudu a naši mla-
dí volejbalisté se přesunuli kompletně 
z haly na venkovní hřiště. Halovou se-
zonu jsme ukončili vydařeným turna-
jem smíšených družstev, kde mladé 
hráče doplnili zkušení hráči reprezen-
tující dospělý tým Sokec Hrušovany. 
Utvořili jsme takto čtyři týmy, které se 

Sokolský den – venkovní disciplíny Sokolský den – cvičení uvnitř

Reprezentace jednoty na smíšeném turnaji v beachvolejbalu za 
účasti mládeže

Beachvolejbal v Rajhradě

mezi sebou utkaly. Po skončení zápa-
sů nechyběl sokolský nástup a vyhlá-
šení vítězů a  nejpilnějších hráčů za 
uplynulou tréninkovou sezonu.

Od začátku května, kdy nám počasí 
přálo, chodíme trénovat na beachvo-
lejbalový kurt v Rajhradě. Povedlo se 
nám pro letošek zajistit tři tréninkové 

dny pro mládež a  jeden pro dospělé. 
Mládežníci trénují v  pondělí (16:00–
17:30), středu (15:30–17:00) a  pátek 
(16:00–17:30), dospělí přebírají kurt 
po dětech v  pátky (od 17:30). I  na-
vzdory nutnosti dojíždět do Rajhradu 
je účast mládeže na písku stále velmi 
hojná a to nás moc těší. Šestkový vo-
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lejbal mládež také stále trénuje, a  to 
na dvoře Sokecu jednou týdně v úter-
ky (18:00–19:30).

Tvrdou práci, snahu a  viditelné 
pokroky dvou našich trénovaných 
svěřenců jsme ocenili další velkou vý-
zvou. Tou byl beachvolejbalový turnaj 
dospělých smíšených dvojic pořádaný 
na kurtech za Olympií. V sobotu 2. 7. si 
naši mládežníci po boku trenérů vedli 
velmi dobře. Robert s Vlaďkou skonči-

Stehlík obecný

Zvonek zelený

li na vybojovaném 6. místě a  Adélka 
s Davidem dokonce obsadili medailo-
vé 3. místo! Další odměnou nám všem 
bylo velké uznání od soupeřů a pořa-
datelů celého turnaje. Tyto úspěchy 
nás motivují pokračovat v  tréninko-
vém úsilí a  také plánovat další akce, 
které náš sport posunou dál. Názna-
kem na ukončení beachvolejbalové 
sezony uspořádáme zase velký dět-
ský/mládežnický turnaj a  v  úvaze na 

příští rok je i vícedenní soustředění.
Kromě vedení tréninků mládeže 

nezahálí naši trenéři ani ve své ka-
tegorii. Aktivně se účastní turnajů, 
z nichž asi nejvýznamnější jsou turna-
je Sokolské ligy, které se konají v krás-
ném prostředí brněnské přehrady na 
Sokoláku.

Případní noví zájemci o tréninky či 
hru můžou kontaktovat Vlaďku Volco-
vou – 603 916 503.

 Ornitologické okénko
Zdeněk Kaláb, foto: Zdeněk Kaláb

Stehlík obecný u  nás žije celoročně a  vystačí si se se-
mínky plevelů, jako jsou třeba pampelišky, kokoška, lopuch 
(kudlačky), čekanka apod. Jsou to rostliny, které jsou často 
posekány, než stačí semena vytvořit. Proto i stehlíků ubývá. 
Jsou to pestrobarevní ptáci s  červeným obličejem, žlutý-
mi pírky v křídlech, zády černobílými s vzorem chroustího 
břicha a rezavou podprsenkou. Pro svůj příjemný zpěv byli 
často chováni v klecích. Na fotce je zdokumentováno, že má 
schopnost otočit hlavu dozadu tak, aby jej žádný dravec ne-
překvapil.

Další semenožravý pěvec je zvonek zelený. Jméno dostal 
podle svého zpěvu, který připomíná zvonění cyklistického 
zvonku. Jeho barva je nenápadně šedozelená s  výjimkou 
několika žlutých pírek v křídle. Je jich čím dál méně, proto-
že je hubí krmítková nákaza - bičenka drůbeží.  Zvonci mají 
ten zlozvyk, že v zimě vlezou do krmítka a cpou se nabídnu-
tými semeny. Často jim odpadnou zbytky od zobáku, a tak 
nakažený pták nákazu přenáší dál. Sýkorky jsou čistotnější, 
semínko si vyklovou bokem krmítka, a  proto tolik nákazy 
nepřenesou. Nakažený pták ztrácí plachost, je apatický, dusí 
se a  je „uslintaný“. Pokud je uvidíte, je nutno přestat krmit 
a krmítko desinfi kovat.

Také bych vám chtěl 
oznámit, že máme v  Hru-
šovanech nového fotba-
listu! Představovat ho jistě 
nemusím, určitě ho každý 
znáte! Během suchého jara 
navštěvoval jedinou vlhkou 
plochu v  okolí a  k  obživě 
mu musely stačit jen žížaly.  

A co takhle modrásci?

Jedná se o modráska jetelového, čtyři různé jedince foto-
grafované během dvou hodin na čtyřech různých plevelech 
(turan, žebříček, vratič a štírovník). Mimořádné je na tom, že 
většinou křídla neukazují, ale složí je po přistání k sobě.
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 Železný muž a železná žena
Vladimír Lazar, foto: Josef Valoušek

Po tříleté covidové pauze se v sobotu 4. června uskuteč-
nil VI. ročník hrušovanského triatlonu, který rozhodl o  nej-
všestrannějších sportovcích v naší obci. Trať se oproti předchá-
zejícím ročníkům trochu pozměnila a celý závod se odehrával 
kolem rybníku Šejba, čímž se zvýšila atraktivnost závodů hlav-
ně pro diváky. Za krásného počasí předvedli výborné výkony 
děti i dospělí. Závod poctil svojí přítomností i ministr zdravot-
nictví Vlastimil Válek, který předal ceny nejlepším.

Výsledky duatlonu –  mládežníci

Předškoláci – dívky  Předškoláci – chlapci

1. Amálie Macháčová  1.  Jakub Pavlas
2. Valentýna Karbanová  2. Jan Ludvík

1. –3. třída dívky  1. – 3. třída chlapci

Veronika Pavlasová  1. Matyáš Karban
    2. Jindřich Volec
    3. Lukáš Demel

4. – 6. třída – dívky  4. – 6. třída  – chlapci

1. Elen Menclová  1. Tobiáš Kelbl
2. Michela Menclová  2. Eliáš Karban
3. Anežka Malíková  3. Matyáš Mencl

7. – 9. třída – dívky  7. – 9. třída – kluci

1. Barbora Lazarová  1. Adam Volec
2. Tereza Gratzová  2. Oskar Suchán
3. Radim Suchán

Železná žena   Železný muž

1. Elen Lazarová   1. Michal Král
2. Vlaďka Volcová  2. Michal Volec
    3. Pavel Polách
    4. Jiří Gottwald

Ze života obceZe života obce
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 Rybářský kroužek
Lukáš Zekl, foto: Josef Valoušek

Ve čtvrtek dne 23. 6. 2022 proběhl poslední rybářský 
kroužek na rybníku Vodárna. Děti se scházely pravidelně ka-
ždý týden ve čtvrtek a postupně se učily základy rybaření, 
zejména poznávání ryb, práci s udicí - navazování háčků, na-
hazování do vody se splávkem nebo s krmítkem. Děti z ry-
bářského kroužku chytaly ryby jak na velkém, tak na malém 
rybníčku - Proudu, kde poznávaly ryby přímo v terénu, aby 
viděly rybu naživo.

Chtěl bych zároveň touto cestou poděkovat vedoucím 
kroužku - panu Miroslavu Demlovi, Michalu Povolnému a za 
pomoc v  kroužku panu Lukáši Mikulovi. Poděkování také 
patří panu Pavlu Weissovi, který na poslední kroužek přinesl 

občerstvení a sladkosti pro děti, pan Mirek Deml nachystal 
a ugriloval pro děti maso, které všem moc chutnalo.

Na poslední kroužek jsme si připravili pro děti pamět-
ní listy - osvědčení o  úspěšném absolvování rybářského 
kroužku v roce 2022.

Ze života obce/KulturaZe života obce/Kultura

 Stejné místo, jiná doba
Pavel Kadlec, foto: Roman Ivičič, archiv kronikářek

Srovnejte si na fotografi ích, jak vypadaly Hrušovany 
dříve a nyní: stejné místo, jiná doba. Pokud máte ke zve-
řejněným fotografi ím jakékoli doplňující informace, ko-
mentář nebo pokud máte staré fotografi e, o  které byste 
byli ochotní se podělit, kontaktujte kronikářky na e-mai-
lu kronika@ouhrusovany.cz nebo na telefonním čísle 
725 772 774.

Na snímcích je pohled na Sídliště směrem od lokality 
U Tří mostů. Stará fotka je datovaná ke dni 25. 6. 2001. By-
tovky na snímku byly poslední, které se na Sídlišti postavily. 
Stavba byla zahájena na přelomu 80. a 90. let a kolaudace 
proběhla v roce 1993. V současné době jsou budovy téměř 
ukryty ve vzrostlé zeleni. Na novém snímku si můžete také 
všimnout obchvatu, který byl postaven v roce 2010. 

Sídliště a obchvat – červenec 2022Pohled na Sídliště v roce 2001
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 Kulturní kalendář
připravila Eva Kadlecová

Červenec

17. 7. – 30. 7. – Letní tábor (Mišlenka)
30. 7. – 31. 7. – Závody v běhu na 60 a 100 metrů překážek (Sbor dobrovolných hasičů)

Srpen

5. 8. – 8. 8. – Letní rybářská noc (Klub rybářů)
6. 8. – 7. 8. – Bourání tábora (Táborníci)
19. 8. – 21. 8. – Tradiční hody (T. J. Sokol Hrušovany u Brna)

Září

23. 9. – 24. 9. – Volby do zastupitelstva obce
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 Vítání občánků II. část
Foto: Josef Valoušek
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Hrušovany ve fotografi íchHrušovany ve fotografi ích

Položení elektrických kabelů na ulici Stávání (foto Roman Ivičič)

Babské hody (foto Josef Valoušek)

Slavnostní otevření rybářské chaty (foto Josef Valoušek)

Koncert ZUŠ Židlochovice pro Hrušovany (foto Josef Valoušek)

Výstava vín místních vinařů (foto Josef Valoušek)

Rozšíření zahrady v MŠ na Sídlišti (foto Pavel Kadlec)

Den otevřených dveří v hasičské zbrojnici (foto Josef Valoušek)

Demolice starého plotu v MŠ na Havlíčkové ulici (foto Roman Ivičič)


