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Vážení spoluobčané
přijměte srdečný pozdrav a přání všeho dobrého, zejména 
pevného zdraví.

Ve  svém slovu se  zmíním o  aktuálnostech, které  jsou 
podstatné pro další rozvoj obce, jsme kontinuální a plníme 
své sliby.

Realizujeme nákup nového dopravního auta pro  hasiče, 
realizujeme dotaci EU na  rekonstrukci bývalé prádelny  – 
Vodárna – kde hodláme zřídit dva nové sociální byty a další 
sociální byt vznikne na sportovní hale.

Zahajujeme přístavbu základní školy, kde byl již vybrán dodavatel stavby. Pokračujeme 
v činnosti na získání stavebního povolení a výstavbu nové sokolovny, SOKEC, a dá

li Pán Bůh, mohli bychom začít na  jaře 2019, neboť financování akce je  zajištěno 
a čekáme jen na stavební povolení.

V průběhu měsíce června prodloužila rada obce mandát p. ředitelky základní školy 
na další funkční období 2018–24.

Velmi důležité bude i projednání a schválení nového územního plánu obce a příprava 
zahájení komplexních pozemkových úprav obce. Pokračujeme v plnění plánu investic 
a realizujeme výstavby parkovišť, oprav silnic a další.

V říjnu 2018 nás čekají komunální volby a věřím, že svou hojnou účastí nám vystavíte 
vysvědčení za naši činnost.

V dalším volebním období by se mělo zastupitelstvo zabývat fungováním a postupnou 
rekonstrukcí technické infrastruktury, dostatečnému počtu míst ve  školách, 
zlepšování stavu místních komunikací, výstavbě parkovacích míst, podpoře spolků, 
rozvoji sociálních služeb a výstavbě nových nájemních startovacích bytů pro mladé 
lidi a začínající rodiny.

Chci také poděkovat všem zastupitelům obce za kontinuitu, korektnost a serióznost 
při jednáních zastupitelstva obce.

Přeji Vám, kantorům našich škol a  dětem hezké prázdniny. Pamatujte na  šťastný 
návrat a vlastní bezpečí..

 S pozdravem Miroslav Rožnovský – starosta

ObecSlovo starosty
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Obec Výběr z usnesení zastupitelstva obce

Výběr z usnesení č. 2/ZO/2018 z jednání ZO Hrušovany u Brna 9. 5. 2018

I. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
 1. Rozpočtové opatření č. 1/2018;
 2. Rozpočtové opatření č. 2/2018;
 3. Závěrečný účet, včetně zprávy o výsled

ku hospodaření za rok 2017 dobrovol
ného svazku obcí Region Židlochovicko

 4. Závěrečný účet, včetně zprávy o výsled
ku hospodaření za rok 2017 dobrovol
ného svazku obcí Region Židlochovicko

 5. Informaci o  konání veřejného projed
nání ve věci ÚP obce Hrušovany u Brna.

II. Zastupitelstvo obce schvaluje:
 1. Rozpočtové opatření č. 3/2018
 2. Přijetí dotace „Přístavba ZŠ Hrušovany 

u Brna, Masarykova č. p. 167, včetně při
pravenosti vlastních zdrojů na spolufi
nancování akce;

 3. Zprávu fin. výboru ze dne 25. 4. 2018;
 4. Změnu odpisových plánů na rok 2018;
 5. Inventarizaci majetku obce k 31. 12. 2017
 6. Roční účetní závěrku obce za rok 2017, 

včetně doprovodné přílohy;
 7. Závěrečný účet obce za rok 2017, 

zprávu o výsledku hospodaření obce, 
včetně hosp. výsledku za rok 2017;

 8.15. Darovací smlouvu na finanční dar 
mezi obcí Hrušovany u Brna a oprávně
nými vlastníky uvedenými ve smlou
vách č. 18/2018/TÚ a pověřuje starostu 
podpisem smlouvy;

 16. Darovací smlouvu mezi Diecézní cha
ritou Brno – Oblastní charitou Rajhrad 
a Obcí Hrušovany u Brna a pověřuje 
starostu podpisem smlouvy;

 17. Darovací smlouvu mezi Městem 
Židlochovice – Pečovatelská služba 
Židlochovice a Obcí Hrušovany u Brna 
a pověřuje starostu podpisem smlouvy;

 18. Darovací smlouvu mezi BETÁNIÍ – křes
ťanská pomoc z. ú. – VILLA MARTHA 

a Obcí Hrušovany u Brna a pověřuje 
starostu podpisem smlouvy;

 19. Poskytnutí individuální investiční dota
ce 2018 pro MS Lípa Hrušovany u Brna;

 20. Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí 
individuální investiční dotace pro MS 
Lípa Hrušovany u Brna v roce 2018 
a pověřuje starostu podpisem smlouvy;

 21. Poskytnutí individuální neinvestiční 
dotace 2018 pro MS Lípa Hrušovany 
u Brna;

 22. Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí 
individuální neinvestiční dotace pro 
MS Lípa Hrušovany u Brna v roce 2018 
a pověřuje starostu podpisem smlouvy;

 23. Smlouvu o zřízení věcného břemene 
č. HO014330047698/002 mezi E.ON 
Distribuce, a. s., České Budějovice 
a Obcí Hrušovany u Brna a pověřuje 
starostu jejím podpisem;

 24. Kupní smlouvu č. 001/2018 ve věci od
koupení id. ½ pozemku parc. č. 1255/10 
k. ú. Hrušovany u Brna;

 25. Kupní smlouvu č. 002/2018 ve věci od
koupení id. ½ pozemku parc. č. 1255/10 
k. ú. Hrušovany u Brna;

 26. Smlouvu mezi Obcí Hrušovany u Brna 
a GasNet, s. r. o., Klíšská 940/96, Klíše, 
Ústí nad Labem, PSČ 400 01, IČO: 
27295567; o vstupu na nemovitost 
a souhlas se stavbou, vč. jejího provozu, 
v oblasti lokality ulice Vodní, Hrušovany 
u Brna a pověřuje starostu podpisem 
smlouvy;

 27. Smlouvu mezi Obcí Hrušovany u Brna 
a GasNet, s. r. o., Klíšská 940/96, Klíše, 
Ústí nad Labem, PSČ 400 01, IČO: 
27295567; o smlouvě budoucí věcného 
břemene, v oblasti lokality ulice Vodní, 
Hrušovany u Brna a pověřuje starostu 
podpisem smlouvy;
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ObecVýběr z usnesení zastupitelstva obce

Výběr z usnesení č. 3/ZO/2018 z jednání ZO Hrušovany u Brna 4. 6. 2018

I. Zastupitelstvo obce schvaluje:
 1. nevyloučit statutáry spolků z hlasování 

o dotacích pro spolky;
 2. poskytnutí spolkové programové dota

ce pro výše uvedené uchazeče, včetně 
výše poskytnuté dotace v souladu s do
tačním programem obce Hrušovany 
u Brna pro rok 2018;

 3. rozpočtové opatření č. 5/2018;
 4. veřejnoprávní smlouvu o  poskytnutí 

individuální neinvestiční dotace pro FK 
1932 Hrušovany u Brna, z. s. v roce 2018 
a pověřuje starostu podpisem smlouvy;

 5. veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí in
dividuální neinvestiční dotace pro Mys
livecký spolek „Lípa“ Hrušovany u Brna 
v roce 2018 a pověřuje starostu podpi
sem smlouvy;

 6. veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí in
dividuální neinvestiční dotace pro Tělo
cvičná jednota Sokol Hrušovany u Brna 
v roce 2018 a pověřuje starostu podpi
sem smlouvy;

 7. veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí in
dividuální neinvestiční dotace pro Orel 
jednota Hrušovany u Brna v roce 2018 
a pověřuje starostu podpisem smlouvy;

 8. veřejnoprávní smlouvu o  poskytnutí 
individuální neinvestiční dotace pro 
Táborníci Hrušovany u Brna, z. s. v roce 
2018 a  pověřuje starostu podpisem 
smlouvy;

 9. veřejnoprávní smlouvu o  poskytnutí 
individuální neinvestiční dotace pro SK 

Magnetik, z. s. v  roce 2018 a  pověřuje 
starostu podpisem smlouvy;

 10. veřejnoprávní smlouvu o  poskytnutí 
individuální neinvestiční dotace pro 
Hasičské Historické Sdružení, z. s. v roce 
2018 a  pověřuje starostu podpisem 
smlouvy;

 11. veřejnoprávní smlouvu o  poskytnutí 
individuální neinvestiční dotace pro SH 
ČMS  – Sbor dobrovolných hasičů Hru
šovany u  Brna v  roce 2018 a  pověřuje 
starostu podpisem smlouvy;

 12. navrženou síť sociálních služeb a jejich 
spolufinancování pro rok 2019 se za
řazením do skupin A a C dle přiložené 
tabulky;

 13. výjimku z dotačních pravidel a schvalu
je převod částky 70.000 Kč ze spolkové
ho limitního rámce dotací, do položky 
individuální dotační rámec. Přesun je 
v  rámci stejného paragrafu rozpočtu 
2018;

 14. vyřazení majetku základní školy, dle pí
semného návrhu ředitelky ZŠ, v hodno
tě 30.661,60 Kč. Za vyřazení zodpovídá 
I. místostarosta a účetní základní školy;

 15. dodatek č. 1 smlouvy o dílo 035/LBAA – 
010/2018 se společností STRABAG, a. s. 
odštěpný závod Morava, Tovární 3, 
Brno, o snížení realizační ceny díla a po
věřuje starostu podpisem smlouvy.

 28. Smlouvu mezi Obcí Hrušovany u Brna 
a GasNet, s. r. o., Klíšská 940/96, Klíše, 
Ústí nad Labem, PSČ 400 01, IČO: 
27295567; o budoucí kupní smlouvě, 
v oblasti lokality ulice Vodní, Hrušovany 

u Brna a pověřuje starostu podpisem 
smlouvy;

 29. Vyřazení majetku obce, dle písemného 
návrhu č. 1 – SMO – Z – 2018, za vyřaze
ní odpovídá I. místostarosta.
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Obec Výběr z usnesení zastupitelstva obce

Výběr z usnesení č. 4/ZO/2018 z jednání ZO Hrušovany u Brna 18. 6. 2018

I. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
 1. Rozpočtové opatření č. 4/2018;
 2. Rozpočtové opatření č. 6/2018;

II. Zastupitelstvo obce schvaluje:
 1. Smlouvu o dílo na akci „Přístavba 

základní školy, Masarykova č. p. 167 – 
Hrušovany u Brna“, mezi obcí Hrušo
vany u Brna a dodavatelem BUILD
STEEL, s. r. o., se sídlem Mírová 1098/4, 
693 01 Hustopeče, IČO: 27694321, 
s celkovou nabídkovou cenou 
20 761 690,32 Kč, bez DPH a pověřuje 
starostu podpisem smlouvy;

 2. Dohodu mezi městem Židlochovice 
a obcí Hrušovany u Brna o zrušení 
smlouvy č. 0041/2018 ze dne 6. 3. 2018 
a pověřuje starostu podpisem dohody;

 3. Smlouvu o zajištění financování 
sociálních služeb v rámci dotačního 
programu Podpora základních činností 
v oblasti poskytování registrovaných 
sociálních služeb občanům města 
Židlochovice a občanům správního 
obvodu ORP Židlochovice pro rok 2018;

 4. Smlouvu o zřízení věcného břemene č. : 
HO014330048335/002 se spol. E.ON 
Distribuce, a. s., se sídlem F.A. Gerstnera 
2151/6, České Budějovice 7, 370 01;

II. Zastupitelstvo obce rozhodlo:
 1. O výběru nejvhodnější nabídky a při

dělení VZ „Přístavba základní školy, Ma
sarykova č. p. 167 – Hrušovany u Brna“, 
dodavateli BUILDSTEEL, s. r. o., se síd
lem Mírová 1098/4, 693 01 Hustopeče, 
IČO: 27694321, s celkovou nabídkovou 
cenou 20 761 690,32 Kč, bez DPH

II. Zastupitelstvo obce zrušuje:
 1. Usnesení č. 28/1/2018 ze dne 

19. 2. 2018, tj. smlouvu o spolufi
nancování sociálních služeb v rámci 
dotačního programu Podpora základ
ních činností v oblasti poskytovaných 
registrovaných sociálních služeb obča
nům města Židlochovice a občanům 
správního obvodu ORP Židlochovice 
pro rok 2018

Upozornění:  Obecní poplatky
Oznamujeme, že již uplynula splatnost všech poplatků – hřbitovní poplatky, 

poplatky za psa, za vyhrazené parkoviště i za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

V průběhu měsíce června jsou rozesílány upomínky, 
nebudou-li poplatky zaplaceny ani v náhradním termínu 
a ve správné výši, vyměří dlužníkovi obecní úřad poplatek 
platebním výměrem a poplatek zvýší na dvojnásobek.

V případě, že dlužník nezaplatí poplatek se zvýšením 
ve  lhůtě určené platebním výměrem, bude tento spis 
předán soudnímu exekutorovi, jehož služeb využíváme.

!
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ObecInformace

Co znamená značka „obytná zóna“

Obytné zóny (z  dopravního hlediska) 
jsou takovými samostatnými městy ve 
městě a platí v nich jiná pravidla. Obytné 
zóny by měly být ideálními ulicemi pro 
dětské hry, procházky a pro rodinný život.

Obytná zóna je dle legislativy zastavě
ná část obce, jejíž začátek a konec je ozna
čen dopravní značkou. Je třeba si hlavně 
uvědomit, že to je oblast, která je vytrže
ná z  normálního provozu na pozemních 
komunikacích.

V obytné zóně platí především toto:
 � Obytná zóna je určena pro chodce a cyk

listy.
 � V obytné zóně si mohou děti hrát také na 

komunikaci.
 � Do obytné zóny mohou vjíždět vozidla, ma-

ximální povolená rychlost je 20 km/h.
 � Vozidla musí jet pomalu a  ohleduplně, 

nesmějí ohrožovat chodce a chodci musí 
umožnit autům projet.

 � Parkování je dovoleno jen na vyznače-
ných plochách.

 � Zastavit se může jen pro naložení nebo 
vyložení nákladu nebo pro nastoupení či 
vystoupení osob.

 � Při výjezdu z  obytné zóny dává řidič 
přednost všem vozidlům či organizova
ným skupinám chodců.

 � Tato přednost nemusí být nijak zdůraz
něna, např. dopravní značkou „Dej před
nost v  jízdě“ nebo „Stůj, dej přednost 
v jízdě“.

 � Značka Konec obytné zóny povinnost 
dát přednost ukládá sama o sobě. Obyt
ná zóna je totiž postavena na roveň na
příklad polní nebo lesní cesty.

Ing. Petr Krchňavý 

Třídění odpadu doma
Pavel Kadlec, tajemník obce 

Těší nás, že je stále zájem o poskytnutí popelnic na separovaný odpad do domácnos
tí. Do systému se přidávají další a další rodiny.

Roste také celkový podíl vytříděného odpadu v obci. Koeficient třídění obce měl ke 
12. 6. hodnotu 26,1 %, což je o 0,8 % více než hodnota roku 2017. Není žádný závratný 
růst, ale svědčí o  tom, že lidem není řešení odpadů lhostejné, a věříme, že tohle číslo 
bude ještě vyšší.

Chtěli bychom současně vyzvat všechny občany, aby vyhazované PET lahve důsled
ně sešlapávali a papírové krabice rozřezávali. V opačném případě tyto odpady nejenže 
zbytečně zaplňují prostor v popelnicích, ale svozová firma potom vozí jen vzduch. Tím 
rostou náklady na likvidaci odpadů, což se promítá i do výše poplatků.
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Obec Informace

Sociální služby v regionu?

Místní akční skupina Podbrněnsko, spolek, 
ve  spolupráci s  městem Židlochovice, uspěla 
se  získáním dotace na  projekt Plánování so
ciálních služeb pro  ORP  Židlochovice. Jedná 
se  o  dvouletý projekt, jehož cílem je  rozvíjet 
sociální služby v  regionu a  koordinovat tento 
rozvoj v  regionu společně. V  rámci projektu 
vzniknou:

 � Komunitní plán sociálních služeb na  rok 
2020–2023, Akční plán sociálních služeb 
na rok 2019 a 2020),

 � Vzdělávání poskytovatelů, zadavatelů i uži
vatelů sociálních služeb,

 � Dostatečně informovat širokou veřejnost 
o sociálních službách v regionu – bude vy
dána Brožura o sociálních službách na Žid
lochovicku,

 � A další výstupy projektu.
V projektu jsou zapojení místní aktéři, kteří 

mají spojitost se  sociálními službami v  regio
nu (obce, poskytovatelé sociální služeb, lékaři, 
vzdělávací instituce, nestátní neziskové orga
nizace a  další subjekty spojené se  sociálními 
službami). Jejich úkolem v  projektu je  zhod
notit dosavadní rozvoj služeb, nastavit procesy 
a podílet se na tvorbě dokumentů, zabezpečit 

další rozvoj sociálních služeb v regionu a usta
novit stálou platformu pro  koordinaci rozvoje 
i po ukončení projektu.

Jednotliví místní aktéři ze sociálních služeb 
jsou v  projektu sdruženi do  orgánů projektu 
(pracovní skupiny a  řídicí skupina), na  jejichž 
schůzkách probíhá samotná práce na  projek
tu. Během měsíců  března a  dubna proběhla 
první zasedání orgánů, na kterých byl hodno
cen současný stav sociálních služeb v regionu 
s ohledem na aktuálně platný Komunitní plán 
sociálních služeb pro  SO ORP  Židlochovice 
na  roky 2016 až 2019. Na  dalších zasedáních 
v  průběhu  května a  června aktéři nastavovali 
Akční plán sociálních služeb pro SO ORP Židlo
chovice na rok 2019.

Pokud se  chcete dozvědět více informací, 
podívat se  na  zápisy ze  zasedání orgánů pro
jektu  apod., navštivte webové stránky MAS 
Podbrněnsko (www.podbrnensko.cz). Rovněž 
se můžete obrátit i na pracovníky MAS Podbr
něnsko.

Zajímají Vás sociální služby a  jejich dostupnost v  regionu? Chcete se dozvědět, co se 
v těchto službách plánuje do roku 2023 a jaký bude jejich rozvoj na Židlochovicku? Pak je 
tento článek určen přímo Vám!

Realizační tým projektu 

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost
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Dotace na pořízení dopravního automobilu pro JSDH 2018

Obec Hrušovany u Brna byla podpořena dotacemi MV ČR a Jihomoravského kraje:

MV ČR   450.000, Kč
Jihomoravský kraj  300.000, Kč Číslo žádosti: JSDHP2201800014
Vlastní zdroje obce  250.000, Kč 

Poskytnutá dotace byla určena na nákup nového dopravního automobilu. Tímto příspěvkem kraj 
spolufinancuje nákup nového dopravního automobilu obci, které byla na tento nákup přiznána 
účelová dotace  Ministerstva vnitra – Generálního ředitelství Hasičského  záchranného sboru ČR z 
prostředků státního rozpočtu.

Pomoc při ochraně majetku a života spoluobčanů je nejvyšší priorita JSDH obce Hrušovany u Brna.

Miroslav Rožnovský - starosta obce 

Nabídne mi někdo ke koupi domek k trvalému bydlení. 
S opravami počítám.  Tel. 732 907 439

Koupíme byt 2+1 nebo 3+1, balkon výhodou, dobrá dostupnost do Brna. 
Tel. 731 333 710

Inzerce
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Adoptujte si strom v obci!

Obec v uplynulých letech provedla rozsáhlé výsadby zeleně. Stromy, keře a záhony 
trvalek tak zkrášlily mnohá veřejná prostranství. Někteří občané dokonce darovali vlastní 
stromky obci, zúčastnili se dobrovolnických výsadeb s organizací Sázíme stromy nebo 
i obecních stromů. Nyní obec nabízí možnost zapojit se i do následné péče a stromy si 
„adoptovat“.

Adopce by obnášela základní péči, tedy občasné vytrhání plevele ze závlahové mísy 
(prostor kolem kmene nad kořeny) a v závislosti na počasí i zalévání.

Pokud máte zájem si některý strom „adoptovat“, usnadníte tím práci zaměstnancům 
obce, kteří kvůli extrémním suchům a horkům ani nestíhají zalévat. Akce může být zají
mavá i pro děti, získají nové znalosti, zkušenosti a vybudují si vztah k přírodě, k veřejné
mu prostranství a k obci, ve které žijí.

Obec by pro dobrovolníky pořídila cedulky s textem např. „O tento strom pečuje…“ 
(nebo jiný text dle domluvy), které by pověsila na strom, případně umístila v blízkosti. 
Obdobně se můžete starat i o vysazené keře nebo záhonky.

Je také možné konzultovat výsadbu dle Vašeho přání či zaplatit si svůj strom nebo keř. 
V případě zájmu kontaktujte komisi životního prostředí.

Pavel Kadlec, tajemník obce 

CERTIFIKÁT ENVIRONMENTÁLNÍHO VYÚČTOVÁNÍ

Hrušovany
u Brna

ZA ROK 2017 JSTE ZAJISTILI SBĚR 8 395,77 KG ELEKTROZAŘÍZENÍ A TÍM DOSÁHLI: 

Úspory elektrické
energie
116,85 MWh

Úspory vody *
519,37 m3

Úspory ropy **
6 421,60 l

Snížení produkce
nebezpečného odpadu
o 107,64 t

Úsporu primárních
surovin
4,43 t

Snížení produkce
skleníkových plynů
o 24,50 t CO2 ekv

* ÚSPORA TAKOVÉHO
MNOŽSTVÍ VODY
SE ROVNÁ STEJNÉMU 
MNOŽSTVÍ, KTERÉ JE 
SPOTŘEBOVÁNO PŘI
6 971 SPRCHOVÁNÍCH.

** ÚSPORA TAKOVÉHO
MNOŽSTVÍ ROPY
SE ROVNÁ SPOTŘEBĚ 
STEJNÉHO MNOŽSTVÍ 
POTŘEBNÉHO K UJETÍ
94 435 KM V BĚŽNÉM 
OSOBNÍM AUTOMOBILU.
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Návrh stavebních úprav stávajícího obecního parkoviště
Obec zadala zpracování studie na úpravu parkoviště a  přilehlé ulice Masarykova. 

Jak  by mohlo vypadat řešení, můžete vidět na přiložené vizualizaci, kterou nám 
poskytnul Ing.  arch.  Štěpán Kubíček (carra.cz). Zelená plocha za parkovištěm dle této 
studie zůstane zachována s herními prvky pro děti. Zároveň je rozšířená zpevněná plocha 
vjezdu na parkoviště, aby krátkodobé zastavení aut bylo možné v obou směrech ulice.

Obec Hrušovany u Brna, u příle
žitosti vzniku Československa – 100 
let, pietně rekonstruovala dva hroby 
legionářů, kteří položili život v 1. svě
tové válce. Pan Krejzek byl místní ob
čan a další byl srbský válečný zajatec

Zaslali jsme informace srbské am
basádě o pohřbení srbského vojáka, 
který zde zemřel v zajetí. Pochází ze 
srbského města Užice – střední Srb
sko. Současně jsme podali informaci 
do osady Ponikovica, odkud pochá
zí. Potomci zemřelého tu informaci 
obdrželi také – bohužel až po sto 
letech.

Náklady na rekonstrukci uhradila 
obec Hrušovany u Brna – 36.000, Kč.

Hroby legionářů 1. světové války
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Školy Základní škola

Školní rok 2017/2018 pomalu končí…

Maraton ve čtení
V  dubnu jsme si ve  škole zopakovali tradiční „Maraton ve  čtení“. Čtení knih začalo 

11. dubna v 8.00 hodin ve školní jídelně a do čtení se zapojila celá škola. Jako první četli 
prvňáčci, a to ze Slabikáře, vyšší ročníky si vybíraly z dalších oblíbených titulů. Děti si po
rovnaly své čtenářské schopnosti s ostatními a společně přečetly několik knih. Jsme rádi, 
že v dnešní době plné počítačů, tabletů a jiné techniky se najde pár dětí, které si rády 
přečtou oblíbenou knihu.  Jana Houserová

Den země
V měsíci dubnu má naše 

planeta svátek, a  tak  jsme 
tedy s dětmi ve školní dru
žině slavili. V rámci projek
tu DEN ZEMĚ jsme si poví
dali nejen o  naší planetě 
a  jak se  k  ní chováme, ale 
řešili jsme i  problema
tiku tříděného odpadu. 
 Iva Pirožková

Návštěva knihovny
Ve školním roce 2017/18 

se  účastní žáci II. B pravi
delných návštěv v  místní 
knihovně. Tyto aktivity 
se uskutečňují 1x měsíčně. 
V  oddělení dětské litera
tury má paní knihovnice 
vždy připravený program. 
Již na  prvních návštěvách 
velmi poutavě předčítala 
žákům z  knih. Při  dalších 
návštěvách se  vždy věno
vala aktuálním tématům 
a  událostem. Naposledy 
žákům četla o  pověstech 
města Brna. Žáci mají mož
nost si v rámci návštěvy půjčit knihy, které si zde mohou číst nebo prohlížet a vytvářet si 
tak představu o tom, co by je zajímalo a co si mohou vypůjčit domů. Snažíme se u žáků 
pěstovat lásku ke knihám a literatuře.  Mgr. Iveta Bidrmanová
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Zápis do 1. ročníku
Ve středu 25. dubna jsme ve škole přivítali předškolní děti z mateřské školy. Děti ne

byly ve škole poprvé, společně s rodiči se seznámily s jejich budoucími učitelkami a pro
středím školy. Uspořádali jsme pro ně společné setkání s plněním různých úkolů. Také 
navštívily se svými učitelkami z mateřské školy naše současné první třídy. Zapsali jsme 40 
dětí. Už se těšíme na nové prvňáčky.

Dopravní výchova ve škole
Jarní paprsky nás lákají k výletům na kole. Je tedy potřeba zopakovat všechny zásady 

a pravidla, která správný cyklista musí dodržovat. Nápomocni nám i tentokrát byli stráž
níci Obecní policie. Test i jízdu zručnosti jsme zvládli na jedničku.

Nezbývá než si přát: „Ať nám to jezdí BEZ NEHOD!“ Mgr. Monika Betášová

Hruščata
V  letošním školním roce v  pěveckém sboru Hruščata zpívalo 40 žáků základní 

školy. Všem dětem děkuji za  krásná vystoupení, rodičům za  vstřícnost a  podporu 
dětí. 

Budu se těšit na příští školní rok s Hruščaty. Mgr. Markéta Dvořáková

Prospektoři
Na  přelomu  dubna a  května jsme se  s  dětmi ve  školní družině pustili do  těžby 

drahých kamenů a nerostných surovin. Stali jsme se prospektory, i když jenom jako. 
Děti mohly těžit diamanty, zlato, stříbro, naftu, železo a  uhlí. Každý den si mohly 
říci dva tipy, kde podle nich (ve čtvercovém hracím poli) leží nějaký drahý kámen 
nebo nerostná surovina. A protože nejcennější (a nejlépe bodově hodnocené) jsou 
diamanty, strhl se boj hlavně o ně.

Nakonec trvalo skoro tři týdny, než děti všechno vytěžily a získali tak další body 
do celoroční soutěže. Bc. Petra Horňáková



14 Hrušovanský zpravodaj Červen 2018
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Hurááá do školy! Divíte se? Že to nemůže být pravda? Ale ano. 
Do ŠKOLY V PŘÍRODĚ se žáci totiž vždycky těší.

Kletečná 15. 5.–18. 5. 2018
Školního výletu jsme se  tentokrát ne

mohli dočkat. Vždyť bude trvat celé 4 dny. 
A  navíc nám poskytne možnost ponořit 
se v čase do dávné doby pravěku.

Stali se  z  nás tedy KROMAŇONCI  – 
lovci a  sběrači žijící v  pospolité tlupě, 
čelící nástrahám, číhajícím na  každém 
kroku. Podaří se  nám založit letní osa
du? Nalovit do pastí drobnou zvěř nebo 
dokonce mamuta, abychom se  dosyta 
nakrmili? Zvládneme přinést do  jeskyně 
cenný oheň? Obstojíme v  nelítostném 
boji s nepřátelskou tlupou neandrtálců? 
Mějme se na pozoru, ať nástěnné malby, 
vytvořené v hloubi jeskyně, nejsou naše 
poslední… Mgr. Monika Betášová

Škola v přírodě
(…) Začal program. Čekali jsme, 

co  se  bude dít. Rozdělili jsme se  do  čtyř 
skupin, ve  kterých byli různě namíchaní 
páťáci, čtvrťáci a druháci. Poté se vybíralo 
jméno, pokřik, vedoucí a šaman. Byla jsem 
v  týmu Kosti. Nejdřív jsme trénovali sou
boj s kyji a lukostřelbu. V druhé části dne 
jsme hledali „zajícomuta“ a stříleli jsme ka
meny.

Další den ráno jsme se trochu učili, ale 
odpoledne už byl program. Měli jsme zís
kat kůži mamuta, postavit past na pravěké 
zvíře a ochránit strom před parazity.

Třetí den ráno strašně pršelo, ale na
štěstí odpoledne takový liják nebyl. Stavěli 
jsme mapu z  přírodnin, přenášeli oheň 
a přehazovali si otrávenou mršinu.

Čtvrtý den jsme se všichni balili a uklí
zeli, rozdaly se všechny diplomy. Následo
valo velké loučení a  odjezd. Na  cestě nás 
zdržela kolona, ale domů jsme nakonec 
dojeli. (zkráceno).  Jitka Skalická, žákyně 5.A

Nejlepší zážitek na škole v přírodě
Jednoho krásného dne 15.  5. jsme jeli 

na školu v přírodě s 5.A, 4.A a 2.A. Jeli jsme 
dlouho, hodně dlouho autobusem do Kle
tečné u Humpolce. Cesta trvala 2–3 hodiny.

Konečně jsme tam dojeli. Přijeli jsme na 
místo, kde nás přivítali pravěcí lidé Vidlička, 
Bedla, Mína a Pokamůnga. Seznámili jsme 
se a  vedoucí nás rozdělili do čtyř skupin. 
Po seznámení jsme šli do pokoje, kde jsme 
si vybalili kufry. Paní učitelky a  pan učitel 
nám řekli, že bude nějaká soutěž bodová
ní pokojů. Tak jsme se snažili co nejhezčeji 
naskládat svoje věci do skříněk na poličku 
a  to nejdůležitější: utřít prach. Když jsme 
měli hotovo, šli jsme se najíst. Po obědě 
jsme měli chvilku pauzu na pokoji. Po půl 
hodince jsme šli ven za pravěkými lidmi, šli 
jsme do skupinek a učili nás řády v pravě
ku. Potom jsme stříleli z luku. Za chvilku byl 
večer a musili jsme spát.

Druhý den jsme se nasnídali a po snída
ni jsme měli pauzu půl hodinky. Pak jsme 
se učili češtinu a  přírodovědu. Oběd byl 
dobrý. Po něm následoval zábavný pro
gram Pravěk. Učili nás tam lovení mamutů.

Večer jsme hráli divadlo, které bylo zá
bavné a  líbilo se nám. Vedoucí nám řekli, 
ať jsme potichu, protože jsme tam hulákali 
jako medvědi.

Třetí den se nám líbil. Chutnala nám 
snídaně. Zase jsme se učili. K  obědu bylo 
maso a  knedlík. Byl zábavný program, lí
bil se nám boj s kyji, kde se rozhodlo, kdo 
bude nejlepší. Večer byl nejlepší ze všech, 
protože jsme se přiblížili k neandrtálci. Vi
děli jsme, že neandrtálec měl zelené oči 
a v ruce měl časopis. Bylo to vidět, protože 
měl rozsvícenou svíčku.

Poslední den jsme odjížděli. A už jsme 
se těšili za rodiči.
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Školní výlet
Žáci třetích tříd navštívili město Kroměříž. O vydařeném školním výletu napsala Alž

běta Hasoňová z 3.A:
Ve středu 30. května jsme jeli na výlet do Kroměříže. Navštívili jsme Květnou zahradu 

a v ní Kolonádu, Králičí kopec, Lví fontánu i bludiště. Potkali jsme se s maminkou paní 
učitelky. Na náměstí jsme se vyfotili do Rádia Čas a koupili si zmrzlinu. Potom jsme šli 
do  Podzámecké zahra
dy, kde  jsme viděli zví
řátka  – opice, papouš
ky i  pávy.  Pak jsme šli 
do  zámku na  prohlídku. 
Viděli jsme zajímavé a sta
robylé obrazy i  sály. Ten 
Sněmovní byl nejkrásněj
ší. Po  krásné prohlídce 
jsme si nakoupili suve
nýry a  odpočívali jsme 
v  Podzámecké zahra
dě. Výlet se  mi moc líbil 
a budu se těšit na další.

Zážitek z výletu 5.B
Dne 16.  5.  2018 naše třída vyrazila do  Lednice. 

Po  příjezdu jsme uviděli nádherný zámek Lednice.
Před vstupem do zámku jsme si mohli koupit nějaké 
suvenýry. Zavedli nás do  dětských pokojů, kde  nám 
průvodkyně řekla, jak děti žily, hrály si, učily se…
Po  prohlídce všichni vyšli ven a  dali si svačinu. Dále 
naše cesta pokračovala k  Lednickému minaretu. Šlo 
se lesem. V dálce se tyčil šedesátimetrový Lednický mi
naret, který měl dohromady 302 schodů. U minaretu 
si všichni mohli zase koupit nějaké suvenýry. Minaret 
postavil jeden z pánů Lichtenštejnů – Alois I. Šli jsme 
po  schodech, byly tam dohromady tři patra. Někteří 
jsme vyšli až nahoru a spatřili nádhernou okolní kraji
nu. Blízko nás dokonce proletěl čáp. Až si všichni pro
hlédli krajinu, tak se šlo dolů, nasvačili jsme se a vraceli 
se  jinou cestou zpět. Paní učitelka nám také koupila 
„nanuka“. Přijel autobus a my a jeli domů. Výlet do Led
nice se mi moc líbil. Určitě bych se tam chtěla podívat 
znovu. Adéla Bohatcová, 5. B

Konec školního roku se pomalu blíží. Víc než na prověrky a závěrečné zkoušení jsme se těšili 
na školní výlet. Co takhle do Kroměříže? Do Lednice? Nebo je libo trochu adrenalinu?
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RAFŤÁCI… 4.A, 4.B
Po dvou letech se naši žáci opět vy

dali za dobrodružstvím na vodu, tento
krát do  malebných zákrutů Staré Dyje 
u Janova Hradu. Po pěší cestě z vlakové 
stanice Ladná jsme dorazili k umělé zří
cenině Janohrad, romanticky vyhlížející 
součásti Lednicko valtického areálu. 
Zde se všichni řádně před plavbou po
silnili opékanými špekáčky. Po  úvodní 
instruktáži k  obsluze a  jízdě na  raftech 
zkušenou instruktorkou Terkou se  žáci 
proměnili v  posádky vodáků a  vyrazili 
na svých raftech vstříc neznámému.

Samotná plavba se nesla v duchu po
hody. Celou dobu nás provázelo slun
ce, které si pro změnu dělalo špekáčky 
z nás. Nezbývalo, než se na příhodném 
místě vylodit a  vrhnout se  do  mělkých 
chladivých proudů Dyje. To  už bylo 
v  půli naší vodní pouti. Po  dalším usi
lovném pádlování na  čím dál víc líně 
tekoucí hladině v  nesčetných ohybech 
a meandrech jsme naši výpravu zakon
čili u prvního břeclavského splavu.

Byl  to  báječný výlet. Vše se  tentokrát vydařilo. Naši malí rafťáci nezaháleli a  vydali 
ze sebe to nejlepší. Důkazem toho bylo i to, že se na zpáteční cestě vlakem u některých 
projevil únavový syndrom… Mgr. Michal Řihánek
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I letos ovládlo naši družinu „burácení“ 
čtyřkolých miláčků. Špunty do uší však ne
byly potřeba, neboť na  stupnici decibelů 
nedošlo k  žádnému dramatickému vze
stupu – na start se totiž postavila autíčka 
na dálkové ovládání a jejich majitelé…

Počáteční upozornění „odborníků“, kte
ří tvrdili, že jezdit s autem na dálkové ovlá
dání umí každý, se ukázala být lichá. První 
vyjetí na  trať tvrdě prověřilo schopnos
ti našich řidičů a  ukázalo, že  je  třeba mít 
natrénováno. Ale ani stoprocentní plnění 
tréninkového plánu nemůže zajistit vý
hru, protože, jak víme z loňských ročníků, 
v naší soutěži často dochází k řadě kurióz
ních a nepředvídatelných situací. Od stáv
kujících aut, přes záhadu vybitých baterií, 
až po vozidla, která se z neznámých důvo
dů zcela vymknou kontrole…

V letošním ročníku čekaly na závodníky 
tři disciplíny: Autíčková přehlídka, Rychlo
závod a Slalom…

V  první disciplíně měli majitelé ukázat 
svého miláčka v celé jeho parádě. Jednalo 
se o klasickou promenádu, která však ne
probíhala v plavkách ani ve večerní róbě. 
Majitelé dostali zákaz jakkoli svá autíčka 
přikrášlovat, měli pouze předvést ty nejza
jímavější „kreace“, které má jejich miláček 
ve svém repertoáru. Kličky, smyčky, otočky, 
axel, salchov či rittberger, to vše za dopro
vodu akční hudby z filmu Piráti z Karibiku. 
Soutěžilo se po čtveřicích. Někteří závod
níci však ponechali svým autíčkům příliš 
mnoho prostoru, a  tak  docházelo k  ne
žádoucím kontaktům a nezřídka ke kolizi 
několika automobilů, která  často vedla 
k  vytvoření jedné velké autíčkové koule. 
I tak si ale porota svého favorita našla. Sta
la se  jím Emílie Nováková, která  se  svým 

terénním vozem 
předvedla obstojné 
taneční číslo…

Druhá disciplína, Rychlozávod, zůstala 
věrna svému názvu a  nabrala poměrně 
rychlý spád. Po  strhující a  bleskurychlé 
show zvítězil Alex Šulek se  svou obří zá
vodničkou, která v této disciplíně praktic
ky neměla konkurenci…

Poslední disciplína přinesla nervydrá
sající podívanou. Úkolem soutěžících bylo 
co  nejrychleji obkroužit 3 plastové kuže
ly a  spěchat do  cíle. Tentokrát soutěžily 
pouze dvojice, přičemž rychlejší závod
níci postoupili do  semifinále, nejrychlej
ší závodníci se  pak střetli ve  finále. Tato 
disciplína ukázala zručnost a  trpělivost 
našich závodníků, neboť obkroužit takový 
kužel, to  není nic jednoduchého. Nároč
nost této disciplíny se podepsala i na ně
kterých vozidlech, která  naznala, že  čeho 
je  moc, toho je  příliš, a  zahájila protestní 
stávku – uprostřed jízdy se zkrátka zasta
vila a  bylo vymalováno. Nepomohlo nic. 
Zoufalý majitel zběsile mačkající všechna 
tlačítka na dálkovém ovládání, prosby, vý
hrůžky, povzbuzování publika. Tvrdohla
vost závodního auta zjevně nezná mezí. 
A  tak  po  několikaminutovém „martyriu“ 
překvapivě zvítězil jeden z  nejmladších 
účastníků naší soutěže, Matěj Sedláček, 
kterému se  i  v  těchto bojových podmín
kách podařilo zachovat chladnou hlavu 
a pevnou ruku…

Letošní ročník naší soutěže nabídl za
tím nejnapínavější podívanou. Všichni 
účastníci odhodlaně bojovali až do konce 
a  mnozí prokázali nebývalou trpělivost 
se svými tvrdohlavými plechovými miláč
ky. Nezbývá než pogratulovat vítězům, 
poděkovat všem zúčastněným a  pomalu 
ale jistě zahájit trénink na další ročník…

 Mgr. Kristýna Jandíková
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Hurá na zájezd! Tentokrát po stopách 
krvelačných Keltů (23. 4.–11. 5. 2018)

Po  roce jsme se  s  naší družinou opět 
chystali na zájezd. Co na tom, že jsme pou
ze improvizovali a ve skutečnosti neopus
tili družinu. Díky fantazii můžeme na  na
šich zájezdech zažít takřka cokoli a  zcela 
zdarma (na rozdíl od  zájezdů s  cestovní 
kanceláří). A  letos jsme počítali naprosto 
se vším. Není divu, po loňských zkušenos
tech, kdy jsme podstoupili naprosto nevin
ný let do Egypta, během něhož záhadným 
způsobem došlo k  přesunu v  čase a  my 
jsme se z čista jasna ocitli mezi egyptský
mi faraony… Tentokrát nás čekala plavba 
zaoceánskou lodí po Středozemním moři. 
Nalodění proběhlo v italském Janově, me
zipřistání ve  španělské Barceloně a  cílo
vou stanicí mělo být francouzské město 
Marseille. A tak, připraveni na vše, počítali 
jsme i s možností přesunu v čase a pro jis
totu si zjistili něco o dávných obyvatelích 
našeho cílového státu – obávaných a krve
lačných Keltech…

Ještě před plavbou jsme se museli roz
dělit na dvě lodní posádky. Každé z posá
dek velel kapitán, který si prostřednictvím 
losování „vybral“ svoje spolupracovníky. 
Kapitáni rozhodli o rozdělení rolí na jejich 
lodi (zástupce kapitána, plavčíci, kuchaři, 
barmani, uklízeči  atd.). Za  všechny úkoly, 
které posádky v průběhu své cesty plnily, 
získávaly mince nazvané duhovky, na kon
ci pak měla zvítězit skupina s  větším po
čtem těchto mincí. Nicméně před  námi 
byla ještě dlouhá cesta. Prvním úkolem 
obou skupin bylo sestavení minikatalogu, 
tedy katalogu, který  bude nabízet pou
ze jediný zájezd – již zmiňovanou plavbu 
zaoceánskou lodí po Středozemním moři. 
Každý minikatalog měl obsahovat obrázek 
a název lodě, popis vybavení, jména členů 
posádky a  další nezbytné údaje. Nutno 

říct, že obě skupiny se při tvorbě svých ka
talogů pořádně vyřádily  fantazii se meze 
nekladly, a  tak  se  na  palubě každé z  lodí 
mohlo objevit prakticky cokoli…

Po  několikadenní práci na  minikata
lozích bylo vše připraveno k  plavbě. Obě 
lodě už netrpělivě kotvily v přístavu, plav
číci leštili paluby, kuchaři měli navařeno 
pro celou armádu, kapitáni nervózně pře
cházeli po  lodích a  ostřížím zrakem kon
trolovali, zda je  vše na  svém místě. Není 
se co divit, v jejich rukou teď ležely osudy 
celé posádky a  nemalého počtu cestu
jících… Ve  středu 2.  5. vyplouvala první 
skupina  Kapitáni Kelti – a členové druhé 
posádky se nechali hýčkat jakožto klienti, 
kteří si zakoupili plavbu zaoceánskou lodí 
se zajímavým jménem Hamburger. O den 
později se  role obrátily: na  svou plavbu 
se vydala druhá skupina  Duhové hvězdy 
 s lodí Hello a první skupina představova
la posádku. Každá z plaveb byla naprosto 
výjimečná, obě skupiny se snažily vybavit 
svoje lodě nejrůznějšími obchody a  služ
bami a poskytnout tak svým klientům lu
xusní dovolenou. Kromě oblíbeného casi
na jsme na lodích mohli navštívit například 
i dětské zábavní parky, bazény s tobogány, 
wellness a  fitness centra, supermarkety 
nebo několikahvězdičkové restaurace… 
Obě plavby byly nakonec úspěšné a všich
ni pasažéři dorazili bez úhony do  cílové 
destinace – jihofrancouzského města Mar
seille…

Sotva jsme vstoupili jednou nohou 
na pevninu, dýchla na nás atmosféra staré 
Francie, nicméně po  několika okamžicích 
jsme začali mít neblahé tušení, že vše není 
tak, jak má být: Francie, do níž jsme připlu
li, se  zdála být starší, než jsme očekávali. 
Situace byla vážná, ale ne kritická  přesu
ny v čase už pro nás začínají být rutinní zá
ležitostí. A tak jsme začali pilně prohlubo

Školy Základní škola – školní družina
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vat znalosti o keltských obyvatelích dávné 
Francie, již zmiňovaných Keltech. Setkání 
s takovým Keltem může být totiž nadmíru 
nebezpečné, pokud nevíte, s kým máte tu 
čest. Pohledem do chytré knihy jsme tedy 
zjistili spoustu užitečných a  zajímavých 
údajů. Například to, že existovalo poměr
ně velké množství keltských kmenů, kte
ré  před  několika tisíci lety obývaly území 
nazývané Galie (dnešní západní Evropa; 
odtud označení Galové). Dále jsme se do
zvěděli třeba to, že  Keltové byli vášniví 
bojovníci a ze všeho nejvíce milovali vítěz
ství, avšak pokud v bitvě nemohli zvítězit, 
raději se  dobrovolně sprovodili ze  světa. 
Zajímavé je, že  Keltové šli obvykle do  bi
tvy poměrně nalehko  neměli nic než 
zbraň a jeden malý kousek oděvu. Brnění 
bylo dle nich zbytečné, Keltové totiž věřili, 
že  je  ochrání bůh, jehož přízeň si pracně 
získávali přinášením různých obětin… 
Jednou z  nejvýznamnějších postav kelt
ského společenství byli druidové  – kněží, 
věštci, čarodějové v  jedné osobě. Drui
dové prý oplývali řadou nadpřirozených 
schopností – dokázali se proměnit v coko
li, uměli přičarovat mlhu, aby  byli nevidi
telní, nebo cestovat v čase… Ale i v životě 
průměrného Kelta bychom našli spoustu 
zajímavostí. Keltské rodiny žily ve velkých 
domech, v nichž společně přebývala celá 
široká rodina (ponorkové situace byly nej
spíš na  denním pořádku), několik domů 
bylo obehnáno hradbou a  tvořilo kelt
ské sídliště zvané oppidum. Keltské ženy 
se  kromě domácnosti staraly i  o  zušlech
ťování svého zevnějšku (měly k  dispozici 
líčidla vyrobená z  přírodních šťáv a  také 
šperky). Avšak chtěla  li se keltská žena na
líčit, musela vyčkat na  vhodný okamžik, 
protože pokud někde poblíž číhal její dra
hý manžel, hrozilo nebezpečí, že  jí líčidla 
zabaví a přikrášlí se sám. A podobně tomu 

bylo i se šperky. Co se týče vlasů, trendem 
byla co  nejdelší hříva zapletená do  copu 
(u mužů i žen). A barva? „Frčela“ blond. Ale 
jak ji získat? Návštěva kadeřníka či droge
rie? Nemožné. Ten, kdo se  s  podobným 
módně plavým odstínem nenarodil, mu
sel podstoupit zdraví či  dokonce životu 
nebezpečné barvení vápnem (doma roz
hodně nezkoušejte)…

Všechny zjištěné informace jsme ověřili 
v  kvízu, z  jehož výsledků však vyplynulo, 
že  bychom nejspíš mezi Kelty nezapadli 
(a  při  troše smůly bychom možná skon
čili jako objekt vhodný k  obětování). Ale 
abychom si i  v  tomto krutém světě mezi 
Kelty dopřáli trošku zábavy, zahráli jsme 
si několik tematických her. Třeba známou 
hru KÁMEN NŮŽKY PAPÍR,  kterou vyna
lezli Keltové. Pravidla netřeba zdlouhavě 
vysvětlovat, každý přece ví, jak se tato ob
líbená hra hraje. A tak se obě naše skupiny 
střetly tváří v tvář – každý hráč měl pouze 
jednoho soupeře a vítěz z každé dvojice si 
vždy připočítal 1 bod pro svoji skupinu… 
Poté jsme se přenesli mezi keltské zločin
ce a zkusili si, jak těžké bylo soudit tehdejší 
zločiny. Co se týče repertoáru zločinů, ne
lišily se moc od těch dnešních – loupeže, 
vraždy či  zločiny z  lásky. Každý podobný 
čin musel být potrestán. Ve světě Keltů pl
nili funkci soudců druidové (zvaní breho
nové). Zajímavé je, že keltští soudci často 
k  posouzení viníka používali dřívkovou 
metodu  každý podezřelý si vytáhl dřívko 
a ten, jehož dřívko bylo nejkratší, byl viní
kem, bez ohledu na to, zda zločin spáchal 
či  ne. Abychom se  více vžili do  role kelt
ských soudců, zkusili jsme si malý kvíz, 
ve  kterém jsme přiřazovali vhodný trest 
ke zločinu, pokud možno podle tehdejších 
keltských zákonů. Uhodli byste například, 
že  člověk, který  si dělal legraci z  nějaké 
ženy či  z  jejího vzhledu, byl  po  zásluze 

Základní škola – školní družina Školy
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odměněn pokutou, nebezpečný zločinec 
byl  utopen v  bažině a  zrádce či  dezertér 
byl oběšen na stromě? Kruté, že? Ale tako
vé byly keltské zákony… Co se týče vzdě
lanosti, Keltové v  žádném případě nebyli 
primitivním národem – jejich komunikace 
se  neomezovala na  posunky a  znakovou 
řeč, měli vyspělý jazyk, jehož pozůstatky 
dodnes najdeme například v irštině nebo 
skotštině. Kromě toho měli také vlastní 
písmo, které se skládalo z rovných čar, pís
mena se vyrývala do kamene nebo dřeva. 
A  tak  jsme si cvičně zkusili rozluštit tajný 
vzkaz napsaný keltským písmem. Každá 
skupina dostala k dispozici papírek se vše
mi písmeny keltské abecedy a tajný vzkaz, 
který měla co nejrychleji rozluštit…

Předposlední den našeho dobrodruž
ství nás čekala keltská slavnost, při  níž 
se  stoly prohýbaly pod  tíhou vybraných 
laskomin z keltského jídelníčku. Na talířích 
se objevily třeba tradiční pšeničné placky, 
sýry, ovoce nebo ovesné kaše… Zlatým 
hřebem byla soutěž nazvaná „Obleč své
ho Kleta“, v níž měla každá skupina za úkol 
shromáždit co nejvíce kusů keltského odě
vu pro svého kapitána.

Poslední den jsme začali pro změnu po
hybovou hrou nazvanou Keltský kompas. 
Keltové byli totiž mimo jiné výborní námoř
níci a  na  svých plavbách se  uměli poměr
ně dobře orientovat. Znali světové strany, 
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jen  k  jejich pojmenování užívali barvy (SE
VER – černá, JIH – bílá, VÝCHOD – fialová, ZÁ
PAD  bledá). A právě této skutečnosti jsme 
využili k naší hře. Na čtyři místa jsme položili 
cedule s nápisy jednotlivých světových stran 
tak, jak je  známe dnes, jeden z  nás se  stal 
vypravěčem a  do  svého příběhu zamotal 
barvy keltského kompasu. Jakmile soutě
žící zaslechli barvu, snažili se  co  nejrychleji 
přeběhnout ke správné ceduli (např. Černá – 
sever…). Soutěžící, který se nenechal zmást 

a  vydržel ve  hře nejdéle, získal pro  svou 
skupinu další duhovku…  Pak následovalo 
vyhodnocení celé naší třítýdenní cesty mezi 
krvelačné Kelty a  zasloužený relax při  sle
dování filmu s  nejznámějšími kreslenými 
Galy Asterixem a  Obelixem, které  udělalo 
definitivní tečku za  naším dobrodružstvím. 
Domů jsme se  vraceli unaveni, ale šťastni, 
neboť po zkušenostech z drsného světa Kel
tů se nám v našich končinách bude žít jako 
v pohádce☺. Mgr. Kristýna Jandíková

Cestovatelská beseda
Ve čtvrtek 7. června mezi nás po roce opět zavítali manželé Márovi. Tentokrát nám při

blížili krásy a zajímavosti Španělska a Portugalska. Vtipně a poutavě nám přiblížili místa, 
kam se můžeme podívat třeba během nadcházejících prázdnin. Setkání určitě nebylo 
poslední.

Ve školní družině nemají děti na nudu čas. Pořád se tu něco děje…

Za Základní školu přejeme, ať jsou všechny Vaše prázdninové
výpravy DOBRODRUŽNÉ, cesty BEZPEČNÉ a návraty ŠŤASTNÉ!

Od 1. 1. 2017 čerpáme prostředky z Operačního programu Výzkum, vývoj 
a vzdělávání – výzva č. 02_16_022 Šablony pro MŠ a ZŠ s názvem projektu 
„Podpora vzdělávání formou zjednodušeného projektu v ZŠ Hrušovany u Brna.“

Projekt bude pokračovat do 31. 12. 2018. Žáci navštěvovali doučování a klub 
deskových her a zábavné logiky. Další prostředky byly vynaloženy pro mzdu 
školního psychologa. Po ukončení tohoto projektu se zapojíme do navazujících 
Šablon II.

Děkujeme všem, kteří nám pomáhají se sběrem papíru. Za získané peníze 
jsme koupili další interaktivní tabuli.

Přejeme všem krásné léto a klidnou dovolenou.
Za zaměstnance a žáky školy

Mgr. Jarmila Motlíčková, ředitelka školy

Školy
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Prázdniny klepou na dveře
Kolektiv MŠ 

Lipka – Rozmarýnek
Začátkem května navštívili naši 

předškoláci ekologický výukový program 
„Babiččina zahrádka“. Děti se seznámily 
s různými druhy zeleniny, viděly bylinkový 
záhon a  dozvěděly se, proč je babička 
ráda, že je v kompostu „živo“.

Besídky ke Dni matek
V  měsíci květnu se ve třídách naši 

mateřské školy uskutečnily besídky 
ku příležitosti Svátku matek. Děti si 
za pomoci svých p. učitelek připravily 
krátký program, kterým nejen svým 
maminkám popřály k  jejich svátku. 
Poté následovalo malé posezení nad 
kávou a dobrotami, které nám upekly 
šikovné maminky a babičky.

Předškoláci nocují v MŠ
Již tradičně na závěr školního 

roku se uskutečnila akce pro naše 
předškoláky „Noc v MŠ“. Paní učitelky 
dětem připravily večer plný zábavy 
a  soutěží. Vyvrcholením celovečerní 
akce bylo zapálení táboráku a opékání 
špekáčků. Příjemně unavené děti 
čekalo na závěr hledání pokladu 
a potom již zalehly do svých spacáků 
ve svých třídách a  za poslechu 
pohádky za chvíli, i bez rodičů, usnuly 
a spaly spokojeně až do rána.

Dopravní dopoledne s obecní policií
Tradiční akcí naši mateřské školy je 

„Dopravní dopoledne s obecní policií“. 

Děti rozdělené do skupinek plnily 
různé úkoly a  na výbornou zvládly 
i  slalom na koloběžkách. Po skončení 
úkolů si mohly vyzkoušet jaké to je 
sedět v  policejním autě a  za zvuku 
sirény jim policisté rozdali upomínkové 
předměty a sladkou odměnu.

Setkání s hasiči
V pondělí 18. 6. se uskutečnilo setkání 

s  místními dobrovolnými hasiči. Děti 
shlédly nejen ukázku požární techniky, 
ale byly upozorněny i na nebezpečí při 
manipulaci s ohněm. Také si vyzkoušely, 
jak se hasiči udržují v dobré kondici při 
plnění různých úkolů.

Canisterapie v MŠ
V  měsíci červnu nás v  mateřské 

škole navštívili dva pejsci (fenky) se 
svou majitelkou. Paní dětem povídala 
o  chovu a  výcviku psů, podle čeho 
se pozná zlý a  hodný pes, jak se 
zlému psu ubránit, kdy si děti mohou 
pohladit cizího psa, co všechno umí 
terapeutický pes a  pes ve speciálním 
výcviku, jak se mají děti chovat, potkají 
 li vodícího či asistenčního psa se svým 
handicapovaným pánem. Celé povídání 
bylo spojeno s praktickými ukázkami.

V  průběhu školního roku se ještě 
uskutečnily akce  – návštěva divadla 
Radost v Brně, vítání jara, Den Země, 
vycházky do přírody a výlety na závěr 
školního roku.

Školy Mateřská škola
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Poděkování
Kolektiv zaměstnanců 
děkuje všem rodičům 
a spoluobčanům, kteří nám 
po celý školní rok pomáhali.

Děkujeme
 � vývařovně Honsnejman 

za sběr papíru
 � panu Franzbergerovi 

za spolupráci
 � Zemi team, s. r. o. 

za sponzorský dar
 � EL INSTA SUN, s. r. o. 

za sponzorský dar
 � paní Krupkové  

za sponzorský dar
 � poděkování také patří všem 

společenským organizacím 
a také Obecnímu úřadu 
v Hrušovanech.

Všem dětem i rodičům 
přejeme pěkné prázdniny 
a pohodovou dovolenou.
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ObecKnihovna

Už do února probíhá v knihovně úspěš
ný cyklus přednášek Ing.  Aleše Svobo
dy na  téma „Brněnské podzemí“. Zatím 
ve  třech lekcích jsme se  dověděli spous
tu zajímavostí a  informací o středověkém 
centru Brna, o Špilberku, Petrově a Jakub
ském náměstí.

Pan Svoboda zajímavě vypráví o tom, jak 
už 30  let objevují a  zpřístupňují brněnské 
podzemí a  prokládá to „veselými historka
mi z  natáčení“. Dověděli jsme se  třeba, že 
pod Petrovem jezdil na lodičce, že pod Špil
berkem je nedokončený tunel a tři atomové 
kryty, že ve znovuobjevené studni na Jakub
ském náměstí je teplá voda a spoustu jiných 
zajímavých informací.

19. června se těšíme na vyprávění o kost
nici na  Jakubském náměstí. Další bude až 
v  září – sledujte webové stránky knihovny 
nebo obce. Pro velký zájem se besedy konají 
ve větších prostorách Klubu důchodců.

Evangelická církev v Nosislavi pořádá 
třetí ročník Kurzu Alfa. Jedná se o sérii ve
čerů na klíčová témata související s křes
ťanskou vírou (kdo je Ježíš, co je to víra, 
o čem je Bible) – v příjemném a otevře
ném prostředí. Cílem je nabídnout pod
něty k přemýšlení, ne verbovat do kon
krétní církve.

Kurzy Alfa vznikly v Londýně v sedm
desátých letech 20. století. Za posledních 
dvacet let jimi prošlo ve  169 zemích 23 
milionů lidí. Probíhají ve  stejném tvaru 
v Římskokatolické církvi i ve většině círk
ví protestantských. Například David Su
chet, britský herec, představitel Hercula 

Poirota o  nich řekl: „Neznám žádný jiný 
kurz, který  by  obsáhl úvod k  základům 
křesťanské víry tak  přístupným způso
bem a  byl  tak  významný pro  dnešního 
člověka.“

Zahájení kurzu je 26. 9. 2018 v 19 ho
din v  prostorách Klubu seniorů v  Hru
šovanech u  Brna (ve dvoře obecního 
úřadu). Kurz je určen pro kohokoliv bez 
ohledu na věk, vyznání či konfesi.

Každý z  deseti večerů zahrnuje leh
kou večeři, zhruba dvacetiminutový im
puls a nakonec diskuzi v menší skupině.

Jste srdečně zváni.

Brněnské podzemí
Jarmila Kresová  

Kurz ALFA: Stručné představení současného křesťanství
Iva Květonová  



30 Hrušovanský zpravodaj Červen 2018

V  klubu seniorů proběhla dne 
18.  4.  2018 prezentace kompenzačních 
pomůcek pro  tělesně postižené, seniory 
a  zdravotní pracovníky. Tuto prezenta
ci provedl pan Alexandr Chudosovcev, 
pracovník společnosti DMA Praha, s.  r. o. 
K  prezentaci připravil každému ze  zú
častněných blok, tužku a  katalog kom
penzačních pomůcek. Měl sebou některé 
pomůcky, které  nám předvedl. Jeho vý
klad byl  věcný, srozumitelný, odpověděl 
na  otázky položené ze  strany seniorů. 
Některé pomůcky si senioři vyzkou
šeli.  Je  to  oblast pomůcek, které  dříve 
či později bude využívat každý ze seniorů, 
popř. z rodiny nebo z blízkého příbuzen
stva a děti, po nemoci či úrazech. Je dů
ležité se  seznámit s  tím, jaké pomůcky 
jsou na trhu k dispozici, které z nich hradí 
pojišťovna, které  předepíše praktický lé
kař, které odborný lékař. Prezentace byla 
velmi zajímavá a bylo domluveno, že pan 
Alexandr Chudosovcev přijde za námi ješ
tě jednou uspořádat další prezentaci. Ob
last kompenzačních pomůcek je  tak  ši
roká, že 1,5 hod. nestačilo na seznámení 
se  všemi možnostmi využívání kompen
začních pomůcek.

Prezentace kompenzačních pomůcek v Klubu seniorů 18. 4. 2018
Foto i text: Eliška Kubová  

Obec Klub seniorů
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V pátek 27. 4. 2018 uspořádal klub se
niorů zájezd na  prodejní výstavu na  Flo
ria JARO  2018 do  Kroměříže. Počasí nám 
ten den velmi přálo, bylo pěkně a  teplo. 
Každý z  nás jel do  Kroměříže nakoupit 
květiny, stromky, přísadu zeleniny, jaho
dy i  další věci, potřebných pro  zahradu 
a nebo se jen tak podívat na tu květinovou 
nádheru.

Na pochůzku po areálu jsme měli přes 
4 hodiny času. Navštívili jsme i pavilon A, 
kde se bylo opravdu na co dívat. Zde byla 
vystavena květinová aranžmá v  duchu „ 
Česká historie ve  květech“. Bylo zde roz
místěno několik naddimenzovaných kytic 
pro slavné ženy české historie jako Bože
na Němcová, Věstonická Venuše, Květa 
Fialová, Magdalena Dobromila Rettigo
vá, Anežka Přemyslovna, Bílá paní, Adina 
Mandlová a Jarmila Šuláková. V tento den 
bylo připraveno aranžování v přímém pře
nosu, kdy floristé zvučných jmen ztvárnili 
květinově významné ženy našich dějin.

Celý prostor doslova rozkvetl desítka
mi aranží řezaných květin – tulipánů, hor
tenzií, hyacintů, růží, jiřin, narcisů, gerber, 
ostrožek, pomněnek a  kal. Byla to  nád
hera pro  oči. Na  výstavišti si každý zašel 
na oběd popř. na rychlé občerstvení.

Ve  13 hod. jsme odjeli do  Slavkova 
na  prohlídku zámku. Zámek Slavkov pa
tří k  nejmohutnějším barokním zámkům 
na Moravě a představuje dominantu měs
ta Slavkova u  Brna. Znám je  především 
jako rezidence významného rodu pánů 
z  Kounic a  jako místo, v  jehož blízkosti 
se v roce 1805 odehrála bitva tří císařů (ne
boli bitva u Slavkova). Jeho historie začíná 
ve 13. století, kdy zde existovala komenda 
řádu německých rytířů. Koncem 16. století 

byl na starších základech vybudován rene
sanční zámek čtyřkřídlého půdorysu s ar
kádami a  hranolovou věží. Podnět k  ba
rokní přestavbě renesančního sídla dal 
koncem 17. století Dominik Ondřej Kou
nic. Jeho nástupcem a rodovým dědicem 
se  stal syn Maxmilián Oldřich, který  pro
vedl několik změn vycházejících z potřeby 
velkého společenského sálu a honosného 
vstupního průčelí z  čestného dvora. Zá
sluhy na  dokončení celého zámeckého 
komplexu má až teprve syn Maxmiliána 
Oldřicha, Václav Antonín kníže z  Kounic 
a  Rietbergu, nejvýznamnější představi
tel rodu, od roku 1764 říšský kníže, státní 
ministr, kancléř Marie Terezie, Josefa  II., 
Leopolda  II. a  Františka  II. Krátce poté, 
co  se  po  smrti svého otce ujal rodového 
majetku, stála již celá hlavní budova včet
ně jižního křídla. Poslední práce na zámku 
byly dokončeny výmalbou zámecké kaple 
sv.  Kříže. Po  smrti posledního mužského 
potomka rodu Kouniců hraběte Eugena 
r. 1919 přechází zámek do vlastnictví rodu 
Pálffyů. Po druhé světové válce se stal zá
mek majetkem československého státu. 
Dnes je vlastníkem město Slavkov u Brna 
a zámek byl v  roce 2008 vyhlášen národ
ní kulturní památkou. V  současné době 
je  veřejnosti přístupné téměř celé první 
patro slavkovského zámku. K  nejcenněj
ším zámeckým interiérům náleží místnosti 
západního křídla. Pozoruhodný je  zejmé
na tzv. Sál předků, vyzdobený monumen
tální nástropní freskou představující bohy 
na Olympu. Sál předků je propojen s ovál
ným tzv. Historickým sálem, v němž bylo 
po  bitvě u  Slavkova podepsáno příměří 
mezi Rakouskem a  Francií. V  rámci pro
hlídky je  veřejnosti zpřístupněna i  oratoř 

Zájezd Klubu seniorů do Kroměříže a Slavkova 27. 4. 2018
Foto i text: Eliška Kubová  

ObecKlub seniorů
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zámecké kaple sv. Kříže. Kaple, procházející oběma nadzemními patry. v níž dominuje 
oltář s monumentálními sochami andělů. Prostory kaple jsou využívány ke svatebním 
obřadům a ke koncertům.

Návštěvou prodejní výstavy v  Kroměříži a  zámku Slavkov, jsme prožili další pěkný 
den. Zájezd opět organizoval pan Pospíšil Stanislav a jako vždy se velmi dobře vydařil, 
za což mu velice děkujeme. Na další zájezdy, které jsou uvedeny v plánu činnosti Klubu 
seniorů na rok 2018 se těšíme.
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Obec Klub seniorů

Den matek je den, kdy se vzdává po
cta matkám a mateřství.

V  Česku se  slaví druhou květnovou 
neděli. V  Československu se  začal slavit 
tento svátek v roce 1923. Jeho propagá
torkou byla Alice Masaryková.

Akce se  zúčastnili starosta obce pan 
Miroslav Rožnovský a místostarosta Vla
dimír Lazar.

Pan Pospíšil Stanislav přivítal před
stavitele obce, děti a učitelky paní Jarku 
Havlíkovou a  paní Kateřinu Rausovou 
z  Mateřské školky na  Havlíčkově ulici. 
Děti vystoupily s programem za hudeb
ního doprovodu na  klávesy paní učitel
ky Havlíkové a  na  kytaru paní učitelky 
Rausové. Vystoupení dětí bylo velice 
pěkné, moc se líbilo. Po vystoupení děti 
předaly každé seniorce krásné přání ke 
Dni matek a byly obdarovány čokoládou, 
panem Pospíšilem a  předsedkyní Sbo
ru pro  občanské záležitosti paní Jarmi
lou Krausvou, jako poděkování za  jejich 
vystoupení.

Starosta obce pan Miroslav Rožnovský 
a místostarosta Vladimír Lazar popřáli se
niorkám ke Dni matek a předali jim krás
né blahopřání.

Sbor pro  občanské záležitosti připra
vil pro  seniory, občerstvení  chlebíček 
azákusek. SPOZ při  OÚ v  Hrušovanech 
u Brna děkujeme za vytvoření pěkné at
mosféry v Klubu seniorů při oslavě ke Dni 
matek.

Pan Pospíšil Stanislav využil této slav
nostnější příležitosti a  poděkoval paní 
Aničce Peňázové za její dlouholetou čin
nost při  vedení kroniky Klubu seniorů 
do konce roku 2017. Novým kronikářem 
našeho Klubu je nyní pan Jaroslav Kozel.

Oslava Dne matek v Klubu seniorů 16. 5. 2018
Foto i text: Eliška Kubová  
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OrganizacePlán akcí červenec–září

Den Pořádá Akce

Červenec

1. Táborníci Stavění tábora
4.21. Táborníci Letní stanový tábor
14.  28. Mišlenka Letní tábor
14. SDH BrnoLíšeň, 60 m překážek
15. SDH BrnoLíšeň, Brněnská věž

Srpen

6.10. Táborníci Příměstský tábor
11.12. Táborníci Bourání tábora
24.  26. Sokol Hrušovanské hody
31. Klub rybářů Letní rybářská noc

Den Pořádá Akce

Září

2. Klub rybářů Rozloučení s prázdninami
9. Lazar Hrušovanské okruhy
27.30. Táborníci Podzimní oddílový výlet

Suchánek– 
Vrba

vršek–spodek

FK 1932 staří páni  starostové 
Židlochovicka

Klub 
seniorů

Autobusový zájezd na 
zámek Bojnice a ZOO  
Slovensko

T. J. Sokol Hrušovany u Brna a stárci a  Vás srdečně zvou na

Tradiční Hrušovanské hody
Pátek 24. 8. 2018 18.00  stavění máje
Sobota 25. 8. 2018 20.00–3.00 hodová zábava
Neděle 26. 8. 2018 10.00 hodová mše
  13.00 průvod stárků obcí
  česká a moravská beseda na sokolovně
  hodová zábava s DH Pálavanka

Korunovace
Vážení spoluobčané,
srdečně Vás zveme na letošní slavnostní hodovou mši 
svatou v hrušovanském kostele Panny Marie Královny, která 
se bude konat v neděli 26. srpna 2018 v 10:00 hodin 
a na které bude zlatou korunou korunována stylizovaná 
postava Panny Marie na hlavní okenní vitráži.

Hlavním celebrantem bude pomocný biskup brněnský 
Mons. Ing. Mgr. Pavel Konzbul, Dr.

Za všechny organizátory Vás zvou
Mgr. Pawel Cebula, farář
Miroslav Rožnovský, starosta obce
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Organizace Táborníci

Dne 21. 4. 2018 se konal každoroční 
branný závod na hrušovanské mysliv
ně. Děti se hned z rána sešly u klubov
ny a  za doprovodu vedoucích vyrazily 
na myslivnu. Letošní závod se konal 
v  menším počtu závodníků, protože 
nedorazili naši soupeři sokolové.

Hlavní závod se skládal z  několika 
disciplín jako morseovka, topografie, 
zdravověda, uzly, stromy, lanové pře
kážky a  hod na cíl. Po trati se nachá
zelo mimo stanovišť s vedoucími ještě 
20 obrázků různých památek UNESCO, 
rostlin či souhvězdí. Mimo výsledky 
z  proběhnutí stanovišť se do soutěže 
počítal čas za rychlost ve stavění stanu. 
Celý tento závod absolvovaly děti ve 
skupinkách po 23 osobách a byly ještě 
rozděleny podle věku na mladší a starší 
kategorii. Během čekání na ostatní hlíd
ky si závodníci šli za jednotlivce zastřílet 
ze vzduchovky a opéct špekáčky.

V  poledne bylo odběháno a  my se 
přesunuli na vyhodnocení. Nejlepší byli 
odměněni krásnými cenami A absolut
ní vítězové ve starší kategorii jeli pozdě
ji reprezentovat Hrušovany v  celostát
ních Zálesáckých závodech zdatnosti.

Branný
závod
Valča Philippi 

TÁBORNÍCI H
RUŠOVANY U BRNA
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Mladší kategorie:
1. místo: Lucie Vrbová a Nikola Malá
2. místo: Natálie Janíčková,
 Emílie Nováková,
 Nikola Mikolajová
3. místo: Michaela Karbanová,
 Berenika Kronovítová,
 Lucie Kejdušová

Starší kategorie:
1. místo: Soňa Chudosovcevová,
 Sofie Ondáčková,
 Zuzana Weisová
2. místo: Věra Chalupová,
 Zuzana Sadloňová,
 Sofie Chudosovcevová
3. místo: Marek Malý a Zdeněk Kábela

Vítězové
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Organizace Táborníci

Předposlední květnový víkend přinesl, 
jako již tradičně v  tento termín, celostát
ní závody zálesácké zdatnosti neboli ZZZ. 
Letos jsme se  mohli těšit na  Třeboňsko, 
na  malebnou a  pro  nás nezvyklou kraji
nu rybníků a  umělých kanálů. Na Třeboň 
jsme se těšili, i když jsme museli překonat 
strasti v podobě pětihodinového putování 
vlakem a skrz výluky na trati i autobusem.

V  pátek chvíli před  jednou hodinou už 
stály na nádraží připraveny tři, vlastně čtyři 
hlídky neb Evča Krafková a Petr Tesař jako 
doprovod, se účastnili dospělácké katego
rie ZZZ. Za mladší se do Třeboně probojo
valy dvě hlídky, Sofča Ondráčková, Zuzka 
Weisová a Soňka Chudosovcevová v první 
hlídce a Věrka Chalupová, Sofča Chudosov
cevová a Zuzka Sadloňová v druhé hlídce. 
Za starší jeli Jáchym Lazar, Magda Hodov
ská a Denis Najman. Do Třeboně jsme do
razili něco po šesté večer a před námi bylo 
ještě putování s plnou polní do sportkem
pu Doubí, jenž ZZZ 2018 hostil. Po přícho
du jsme si odbyli prezenci, rozložili stany 
ve stinném koutu louky, která se již měni
la ve stanové město, a po dlouhé cestě si 

trochu odpočinuli. V celém kempu byl  již 
čilý ruch. Z celé naší země se sjelo více než 
dvě stě lidí, jak závodníků a  doprovodu, 
tak  i  rozhodčích a  pořadatelů. Podvečer 
byl  zkrácen hrou v  uličkách a  zákoutích 
Třeboně, při níž se děti dozvěděli pár zají
mavostí o městě. A celý den jsme zakončili 
společnou večeří.

Do sobotního pošmourného rána se ni
komu z vyhřátých spacáků moc nechtělo. 
Ale já byl neúprosný, a tak za chvíli všichni 
stáli před  stany připraveni vyrazit na  sní
dani. V  devět hodin se  seřadili všechny 
hlídky a účastníci na prostranství před sto
žárem ke slavnostnímu nástupu. Za chvíli 
se  již třepotala vlajka na stožáru, pořada
telé přidali pár organizačních a povzbudi
vých slov a ZZZ 2018 byly oficiálně zahá
jeny. Startovní čísla jsme měli nalosována 
18, 21 a 28. Takže jsme měli před startem 
ještě čas na drobné procvičování. Na sed
mikilometrovém okruhu musely děti pro
kázat svoje znalosti a  dovednosti v  mno
ha nástrahách. Organizátoři kladli důraz 
na  realističnost a  praktičnost stanovišť. 
A tak děti poznávaly stromy a byliny rostlé 

ZZZ Třeboň – Doubí
Jan „Major“ Šnajnar 

Stavba stanů
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přímo na trati, živý hmyz a dokonce i živé 
ryby. A  v  jednom turistickém přístřešku 
na  trase bylo zřízeno malé „planetárium“. 
Dále tu byla stanoviště na sílu a obratnost, 
zručnost a  týmovou spolupráci. Po  skon
čení závodu měli organizátoři připrave
no pro  děti spoustu atrakcí jako, ukázka 
famfrpálu, lezení a  prusíkování, projížďky 
na kánoích, procházku s ornitologem, ško
lu ohně a  mnoho dalšího. Navečer přišla 
řada na kategorii dospěláků. Startující dvo
jice dostali mapu a dvě a půl hodiny na na
lezení a  splnění všech stanovišť. Některá 
byla podobná těm ze závodu mládeže, ale 
přibyly i  nové nástrahy. Lezení na  strom 
pro  vejce, které  se  muselo opatrovat až 
do cíle, práce s nožem, ošetření raněného, 
spolupráce či poznávání plodů přírody. Zá
vod končil až za tmy a to už byly vyvěšeny 
předběžné výsledky dětských kategorií. 

Mladší „A“ tým vybojoval krásné páté místo 
z dvaceti tří hlídek, a neztratilo se ani dru
hé družstvo, to při své první účasti skončilo 
patnácté. Starším se tolik nedařilo a v na
byté konkurenci obsadili jedenácté místo 
ze třinácti hlídek. V dospělácích jsme obsa
dili páté místo z devíti hlídek. Perná sobo
ta byla zakončena slavnostním táborákem, 
kde se o zábavu starali kytaristi, vypravěči 
i baviči takže se nikdo nenudil.

Na  prosluněnou neděli nám zbylo už 
jen  balení a  závěrečný nástup s  vyhláše
ním těch nejlepších. Z kempu jsme vyrazili 
dřív, aby nám zbyl čas na prohlídku Třebo
ně a na zmrzlinu ☺.

Na  závěr malé poděkování pořadate
lům za povedený a zajímavý závod a do
provodný program v malebné krajině Tře
boňska.

Stanoviště s ohněm

Škola ohně Stanoviště „havěť“

Stanoviště týmová spolupráce
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Na startu Barmský přechod

Slavnostní nástup

V Třeboni
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Výlet Laňky Sloupskošošůvské jeskyně  
Macocha 17.  března 2018

Výlet družiny Medvědi do obory 
Holedná  Brno v sobotu 17. 3. 2018
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Družina Ještěrek vyrazila v sobotu 28.4.2018 

do přírodního parku Bobrava

Výlet Včelek a Kamzíků 
dne 14.4.2018 

na Mandloňovou stezku 
v Hustopečích
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Organizace Sbor dobrovolných hasičů

Sbor dobrovolných hasičů má za  sebou 
poměrně hektickou a  náročnou sezónu. 
V průběhu celého roku se hasičská mládež 
nejrůznějšího věku scházela v hasičské zbroj
nici či na sportovním areálu a zdokonalovala 

se  ve  svých vědomostech i  dovednostech. 
Zatímco se mládež připravovala na soutěže, 
dospělá část našeho sboru s  radostí přijala 
zprávu, že byl projekt našeho sboru „Hasiči 
pro všechny – spolu to zvládneme“ nomino
ván mezi finalisty Ankety dobrovolní hasiči 
roku. Prakticky celý podzim jsme se  snažili 
náš sbor a jeho práci všemožně propagovat. 
Odměnou nám bylo výborné druhé místo 
v  této prestižní anketě a  nemalé finanční 
i věcné ohodnocení. Tímto Vám všem za za
slané hlasy děkujeme.

Tradičně jsme v  zimě uspořádali ples 
a  chystali se  na  náročné jarní měsíce. 
V  březnu jsme v  Hrušovanech přivíta
li na  dvacet rodin dětí s  Downovým 

syndromem z  celé jižní 
Moravy i Vysočiny a společně s nimi osla
vili Mezinárodní den Downova syndromu. 
V dubnu jsme pak zahájili takřka každoví
kendový maraton. Se Sokolem jsme spolu
pracovali na Pálení čarodějnic a následně 
oslavili svátek patrona hasičů již tradičním 
Dnem se sv. Floriánem.

6. května jsme na nové tartanové dráze 
za sportovním areálem zorganizovali okr
skové kolo v požárním sportu dospělých. 
Muži zde získali výborné druhé místo, ženy 
braly bronzovou pozici a  obě družstva 
tak  postoupila do  okresního kola. Toho 
se  zúčastnilo také družstvo dorostenek. 
Dorostenky sice neměly soupeře, ale svý
mi časy potvrdily, že jsou na dobré úrovni. 

Obrovským úspěchem se  stalo vítězství 
družstva žen, které se v současné době při
pravuje na reprezentaci okresu v krajském 
kole požárního sportu.

Ohlédnutí za sezónou 2017/18
Za SDH Hrušovany Milan Weis, Eva Malá
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Organizačně jsme se podíleli také na uspo
řádání soutěže Ligy mládeže v  Přísnoticích, 
okresního i  krajského kola hry Plamen a  sou
těže dorostu, na  tartanové dráze jsme přiví
tali okresní přebor jednotlivců dorostu i  naše 
nejmenší  – družstva přípravek. V  červnu jsme 
pro  mateřskou školku připravili Dopoledne 
s  hasiči spojené s  vyhodnocením nejlepších 
prací výtvarné soutěže Požární ochrana očima 
dětí a mládeže. V této soutěži naše obec v tomto 
roce také slaví úspěch. Člen našeho sboru Ladík 
Dolníček získal v  kategorii dětí s  postižením 

v  celostátním kole skvělé 3. místo a  zúčastnil 
se  slavnostního vyhodnocení této soutěže 
na zámku v Přibyslavi.

Sezóna 2017/18 končí. Sbor dobrovolných 
hasičů v ní zaznamenal spoustu úspěchů, snažil 
se pracovat pro hrušovanskou veřejnost i hasiče 
z celého Jihomoravského kraje. Po celý rok jsme 
pracovali s dětmi a mládeží od 3 do 18 let. Ne vše 
se nám vedlo, ale i tyto neúspěchy jsou pro nás 
ponaučením a v příští sezóně se budeme snažit 
neúspěchům vyhnout a po prázdninovém od
počinku se zase s vervou pustíme do práce.

Hasičský
ples

Pálení 
čarodějnic
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Den se svatým Floriánem

Liga Přísnotice
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Okrskové kolo PÚ

Okrskové kolo – štafeta

Ladík Dolníček, 3. místo – Požární ochrana očima dětí a mládeže
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Organizace Myslivci

Oslava Dne dětí na myslivecké chatě 2. 6. 2018
Antonín Černý, předseda MS  

Myslivci za  pomoci hasičů, Táborníků 
a obce uspořádali v okolí myslivecké cha
ty již druhým rokem oslavu pro naše děti.

Děti si prohlédly loveckého dravce 
a pobesedovaly s jeho majitelem. Spolek 
hasičů předvedl dětem hasičskou tech
niku, děti si mohly vyzkoušet proudem 
vody trefit a shodit plechovky. Táborníci 
nachystali pro  děti různé zábavné sou
těže. Proběhla soutěž ve střelbě ze vzdu
chovek na cíl a ukázka loveckých zbraní. 
Byl  pozván řezbář s  motorovou pilou 
a předvedl své mistrovské umění.

Všechny zúčastněné děti obdržely 
balíček s  pitím, sladkostmi a  špekáčky, 
které  si opékaly na  ohni. Těm dětem, 
které  uspěly v  soutěžích, byly předány 
diplomy.

Po  ukončení oslav přišel na  řadu tra
diční ČERVEN MĚSÍC MYSLIVOSTI.

Na  závěr bych chtěl poděkovat všem 
účastníkům, kteří přispěli svou prací 
na  zábavném programu a  soutěžích 
pro  naše děti. Zvláště chci poděkovat 
obci za  finanční příspěvek z  dotačního 
programu obce Hrušovany u  Brna, 
na  jehož základě jsme mohli nakoupit 
pro děti již zmíněné občerstvení a pozvat 
mistra řezbáře.
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OrganizaceRybáři

V  sobotu 28.  dubna  2018 proběhly 
4.  rybářské závody pod  záštitou obce 
Hrušovany u  Brna. Letos se  zúčastnilo 
celkem 65  dospělých závodníků. Závody 
vyhrál pan Martin REIM se 381 body, na 2. 
místě se umístil pan Libor KRCHŇÁK se 189 
body a 3. místo obsadil pan Jaroslav VOLF 
se  172 body. Speciální cenu za  největší 
ulovenou rybu získal pan Pavel Suchánek, 
ulovil největšího kapra, který měřil 78 cm.

V  neděli 29.  dubna  2018 se  rybář
ských závodů zúčastnilo 32 mladých 
rybářů. Závody vyhrál a  na  1. místě 
se umístil Kamil MIROŠ se 169 body, na 2. 
místě se  umístila Veronika ŠTĚRBOVÁ 
se  123  body a  na  3.  místě byl  Vojtěch 
KÁŇA se 106 body. Speciální cenu za nej
větší ulovenou rybu získal Kamil MIROŠ, 
ulovil největšího kapra, který měřil 61 cm. 
Rybářské závody považujeme za úspěšné, 
jen ryby mohly být více hladové.

Tímto bych si dovolil poděkovat 
zejména celému výboru a  podvýboru 
Klubu rybářů za  organizaci a  kladný 
průběh rybářských závodů, dále všem 
rozhodčím, které  řídili pan Brzobohatý 
a  Mahovský. Také velké poděkování patří 
stánku s občerstvením, kde vše koordino
vali paní Irena Melounová, Michal Povolný 
a Lukáš Mikula. Děkuji za veškerou pomoc 
všem zaměstnancům obecního úřadu 
Hrušovany. Vážíme si návštěvy na  ry
bářských závodech pana starosty obce 
Miroslava Rožnovského s manželkou.

V  sobotu 19.  5.  2018 se  uskutečnila 
exkurze na Mendelovu univerzitu do Brna 
a  poté výlet na  Lamacentrum na  Hády. 
Akce se zúčastnilo 25 dětí do 15  let a do
spělí, kteří dělali doprovod. Výlet se  velmi 
vydařil, počasí nám chvíli přálo, ale poté 

se trošku zkazilo a začalo pršet. Odjeli jsme 
z  Lamacentrum trošku dříve, ale vynahra
dili jsme to dětem zastávkou v Mcdonaldu. 
Všichni byli celkově spokojení s programem 
a  přednáškou na  univerzitě a  prohlídkou 
areálu v Lamacentrum, hlavně si děti mohly 
zkusit nakrmit lamy, kozy a ovce.

Ze soboty 26. května na neděli 27. květ
na 2018 se uskutečnila jarní rybářská noc, 
která  trvala neuvěřitelných 16  hodin. 
Rybolov byl  pro  všechny jen  tak  pro  ra
dost, s  možností ponechání si jedné 
ušlechtilé ryby a zdarma byl čaj a káva. Vše 
proběhlo v klidu a především žádný rybář 
neskončil v  rybníku mezi rybami. Rybáři 
byli hodně spokojení, protože ryby braly 
a hodně se toho nachytalo, hlavně trofejní 
úlovky – kapři kolem 80 cm.

Dovolil bych si upozornit, 
že  od  16.  června je  zahájen rybolov dra
vých ryb na  rybníku, ale pouze na  živou 
či  mrtvou rybku. Zákaz lovu dravých ryb 
na  přívlač vzhledem k  velikosti rybníka! 
Každý majitel povolenky, který  má bri
gádnickou povinnost musí odpracovat 5 
brigádnických hodin nebo přinést 50 kg 
kukuřice či pšenice. Na veškeré dotazy rád 
zodpoví místopředseda Klubu rybářů pan 
Jaromír Mahovský.

Koncem srpna jsou v plánu rybářské zá
vody pro mládež do 15 let v rámci rozlou
čení se  s  prázdninami a  pravděpodobně 
se  uskuteční i  letní rybářská noc pro  ry
báře od  18  let. Na  podzim tohoto roku 
proběhne podzimní úklid rybníka a  jeho 
okolí. Tato akce bude určena zejména 
pro všechny mladé rybáře od 8 do 15 let.

Upozornění: Dovolte mi, abych všem 
oznámil, že  v  průběhu měsíce  dubna 
bylo potřeba udělat jisté kroky a  změnit 

Klub rybářů Hrušovany u Brna
Lukáš Zekl  
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Organizace Rybáři

strukturu vedení Klubu rybářů, bohužel 
však personálního charakteru. Z  mé 
strany nebylo nikdy nic osobního proti 
těm druhým a  snažil jsem se, aby  vše 
klapalo, co  nejlépe ve  prospěch všech 
členů Klubu rybářů, snažil jsem se  stme
lovat a nerozdělovat. Po různých schůzích 
bylo dohodnuto, že  pan místopředseda 
Klubu rybářů Tomáš Pekárek a  hospodář 
Klubu rybářů Zdeněk Farkaš dobrovolně 
rezignují na  svoji pozici a  to  do  rukou 
předsedy Klubu rybářů. Následně vše 
projednala a odvolala oba pány Rada obce 
Hrušovany.  Pan Pekárek opustil zcela ve
dení Klubu rybářů a pan Farkaš se rozhodl 

zůstat součástí podvýboru Klubu rybářů. 
Jen chci podotknout, že tuto nabídku zů
stat součástí vedení rybářů dostali oba dva 
a  bylo na  nich to  svobodné rozhodnutí. 
Chtěl bych moc poděkovat oběma pánům 
za práci a čas, který oba věnovali ve svém 
volném čase Klubu rybářů Hrušovany 
u  Brna. Prožili jsme všichni spolu pěkné, 
ale i  horší chvíle a  velmi plodné diskuze, 
aby  vše fungovalo. Závěrem chci jen  říct, 
že  nikdo není dokonalý, chyby děláme 
všichni. Přeji si, aby  Klub rybářů i  nadále 
fungoval a především spolupracoval a táhl 
za  jeden provaz celý výbor a  podvýbor 
Klubu rybářů.

Jarní rybářská noc

Rybářské závody  16. 6. 2018
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Exkurze na Mendelovu univerzitu

Lamacentrum
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Organizace FK 1932

MINI přípravka absolvovala několik 
mini turnajů, jeden jsme pořádali 
i koncem května u nás doma. V této 
kategorii jsou výsledky skutečně 
na posledním místě, ale ani těmto 
mini fotbalistům nechybí soutěživost 
a zápal jak v tréninku, tak v zápasech. 
Chci poděkovat trenérovi Jiřímu Horkému 
a jeho podpůrnému týmu za skvěle 
odvedenou práci, budeme se potkávat 
v nové sezóně v kategorii mladší 
přípravky.

Mladší přípravka byla v uplynulé sezóně 
týmem, kterému se velice dařilo. Družstvo 
absolvovalo zimní fotbalovou ligu, 
kde se za účasti mnoha týmů z vyšších 
soutěži umístilo na sympatickém 6. místě. 
Celý soutěžní ročník zakončili na prvním 
místě a na Hrušovany nebývalou 
zápasovou bilancí 16 výher, 1 remíza 
a 1 prohra… Mezi nejlepší střelce týmu 
patřili Tomáš Viktorin, Aleš Viktorin, Patrik 
Ludin a Samuel Bodó, nicméně střelecky 
se dařilo takřka všem hráčům, kterým 
za předvedené výkony a nasazení patří 
velký dík!!! Chci poděkovat trenérovi, Aleši 
Viktorinovi a jeho podpůrnému týmu 
za skvělou práci, výsledky hovoří samy 
za sebe, není k tomu třeba nic dalšího 
podotýkat. Aleši Viktorinovi bych 
chtěl poděkovat nejenom za loňské 
výsledky, ale jelikož nás Viktorinovi 

opouští a odchází do Sparty Brno, 
chtěl bych Alešovi i klukům – Tomášovi 
a Alešovi mladšímu poděkovat 
za veškerý čas, který věnovali 
fotbalu v Hrušovanech, skvělou práci 
a atmosféru, kterou v týmu vytvořili. 
MOC DĚKUJI!

Starší přípravka odehrála v sezóně 
celkem 18 zápasů a nezůstala bez zisku 
co i jen jediného bodu do tabulky. Věříme, 
že zkušenosti, získané v minulé sezóně, 
se už v nadcházející sezóně kladně 
zúročí. Tady chci poděkovat trenérovi, 
Michalovi Vrbovi a jeho podpůrnému 
týmu za trpělivost a čas věnovaný dětem 
v minulé sezóně.

Mladší žáci vstoupili do jarní části 
výhrou, nicméně v dalších zápasech 
tahali za kratší konec a výsledky 
neodpovídaly nasazení a bojovnosti, 
dostávali lekce z produktivity, vždyť jsme 
měli v podstatě jenom 2 střelce – Viktora 
Duchoně, který hrál obránce, a Vojtu 
Drápala. Hru a výsledky družstva ovlivnila 
hlavně neúčast části hráčů na zápasech, 
neobcházely nás ani nemoci a zranění, 
často hrálo družstvo v početní nevýhodě 
už od úvodního hvizdu. Družstvo ml. žáků 
sice doplňovali hráči ze st. přípravky, ale 
bylo znatelné, že tím pádem hrají proti 
hráčům starším o 2–3 roky…

Slovo předsedy FK1932
Igor Bogľarský 

Uběhl další soutěžní rok, máme po sezóně a opět 
se na cca dva měsíce rozloučíme jak s fotbalem, 
tak i s dalším školním rokem. Pojďme se ohlédnout za sezónou 
2017/2018, co se povedlo, kde potřebujeme přidat a popracovat 
na zlepšeních…
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V sezóně za družstvo ml. žáků 
nastoupilo celkem 13 hráčů – Janča 
Filip, Drápal Vojtěch, Duchoň Viktor, 
Dvořáková Nikola, Dvořák Daniel, Kurečka 
Petr, Kudělková Marie, Malý Marek, Vrba 
Šimon, Švec Kevin, Marek Filip, Sebastián 
Kvarda a Studený Vojtěch. Tady chci 
poděkovat trenérovi Jaroslavovi Kafkovi 
a jeho podpůrnému týmu, hlavně 
za trpělivost a optimizmus, že v další 
sezóně bude lépe.

Muži vstoupili do jarní části velice slibně, 
ale jako obvykle – po úvodní euforii 
se jaksi vrátili do starých kolejí. Družstvo 
je, jak již bylo zmíněno v předchozích 
vydáních zpravodaje, velice mladé, určitá 
perspektiva tady je, uvidíme, jak se bude 
družstvo vyvíjet, pozitivem je, že máme 
alespoň dost hráčů.

Co nás čeká v dalším ročníku a kolik 
mužstev jsme do dalšího ročníku 
přihlásili.

Jsem rád, že se nám daří pokračovat 
v rozšiřovaní kategorii, tím chci říct, 
že oproti minulé sezóně, budeme mít 
o družstvo víc. V následující sezóna 
budeme mít tyto družstva – MINI 
přípravka, mladší přípravka, starší 
přípravka, mladší žáci, starší žáci 
a družstvo mužů.

Družstva mladších a starších žáku 
budou fungovat jako sdružená družstva, 
kde jsme se na rovnocenné spolupráci 
domluvili se Sokolem Žabčice, obě 
družstva budou trénovat a hrávat domácí 
zápasy střídavě, jednou u nás a jednou 
v Žabčicích. Zároveň budou hrávat 
předzápasy našim mužům, jako hrávali 
před několika lety předzápasy naši 
dorostenci.

Co dalšího se bude na hřišti dít? Jako 
obvykle, v létě projde hřiště pravidelnou 
údržbou, provedeme hlubší úklid, máme 
v plánu instalaci sloupu pro světelnou 
tabuli, tak i plechovou garáž, jako sklad 
nářadí.

Dále se budou pod záštitou obce 
instalovat bezpečností sítě na zábradlí 
a další ochranné a bezpečnostní prvky.

Pořád platí: komu bude chybět si kopnout 
do balonu a stav hřiště v rámci údržby 
to dovolí, tak v době otevírací doby 
sportbaru si můžete přijít klidně zakopat, 
samozřejmě na vlastní riziko, nebude tam 
totiž přítomen trenér.

Na provoz sportbaru si zvyklo více a více 
lidí, novinkou je, že od června máme 
na čepu i speciály – VOLBA SLÁDKŮ, 
v červenci bude speciálem SUMMER ALE 
od značky Master.

OrganizaceFK 1932

Závěrem bych chtěl opět poděkovat všem, sponzorům, 
obecnímu úřadu na čele s panem starostou, trenérům, rodičům, 
kteří pomáhají, a všem, kdo jakýmkoliv způsobem pomohli 
a pomáhají s chodem klubu. Přeji všem hezké prázdniny, užijte si 
dovolené a na viděnou na fotbale, nebo ve sportbaru!

Všechny vás zdraví Igor Bogľarský, 
předseda VV FK1932 Hrušovany u Brna
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Organizace T.J. Sokol

T. J. Sokol Hrušovany u Brna
Pavel Kadlec 

Školní rok 2017/2018 z pohledu 
naší tělocvičné jednoty hodnotíme jako 
úspěšný:
 � Byla zahájena činnost oddílu 

moderní gymnastiky s prvotřídními 
trenérkami.

 � Zahájili jsme kroužek volejbalu 
pro mládež.

 � Rozšířili jsme činnost kroužku 
všestrannosti pro děti.

 � Uspořádali jsme množství 
společensko ‑kulturních akcí pro děti 
i dospělé.

Nyní je před námi řada výzev, kterými 
se hodláme zabývat:

Nejdůležitější bude najít azyl pro 
naše kroužky po dobu výstavby 
nové sokolovny, která se rychle blíží. 
V žádném případě nechceme rušit ani 
omezit svou činnost. Naopak chceme 
být ještě aktivnější.

Hledáme nové cvičitele, především 
pro kroužek všestrannosti. Pokud by se 
mezi čtenáři našel někdo, kdo by měl 
zájem a čas se věnovat cvičení s dětmi 
různého věku, ať se ozve! Hledáme nejen 
cvičitele, ale i další aktivní lidi, kteří mají 
chuť podílet na činnosti naší jednoty.

V rámci cvičení všestrannosti se 
budeme více účastnit různých soutěží 
a závodů. Letos jsme si už vyzkoušeli 
závody v Brně a dětem se to velmi líbilo. 
Případně bychom se mohli pokusit 
nějaké závody sami zorganizovat. Bylo 
by rovněž vhodné kroužek rozdělit 
podle věku dětí do dvou skupin.

Volejbalový oddíl mládeže bude 
v příštím roce nadále jezdit na přátelská 
utkání. Chtěli bychom i zorganizovat 
turnaj. Také zvažujeme možnost s týmy 
z okolí uspořádat sérii turnajů, která 
by byla jakousi formou dlouhodobé 
soutěže.

Smíšený volejbalový tým se opět 
přihlásí do Amatérské volejbalové 
ligy v Brně, ve které se pokusí obhájit 
výborné umístění z poslední sezony, 
nebo ještě lépe – postoupit do druhé ligy.

Dovolujeme si i touto cestou oslovit 
potenciální sponzory a požádat 
o příspěvek na činnost. Z peněz od 
sponzorů bychom mohli například 
uspořádat volejbalový turnaj pro mládež, 
nakoupit ceny, pořídit dresy nebo 
sportovní náčiní pro děti. Za  jakékoli 
dary předem děkujeme.

Přehled pro rok 2018 Počet aktivních 
členů

Z toho mládež 
do 18 let

Počet hodin 
cvičení týdně

Moderní gymnastika 38 38 4
Cvičení všestrannosti 15 15 2
Volejbal – smíšený tým 11 0 3,5
Volejbal – mládež 17 17 4
Cvičení – ženy 15 0 2
Badminton 5 0 2
Tanec 2 0 2
Další členové 8 0 0
Celkem 111 70 19,5
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OrganizaceT.J. Sokol

Oddíl moderní gymnastiky T. J. Sokol Hrušovany
Monika Vlčková, trenérka 

Oddíl moderní gymnastiky T.J. Sokol Hrušovany u  Brna má za sebou první sezónu. 
V  tuto chvíli máme v  oddíle okolo 40 gymnastek ve věku 6–12  let. Cvičíme zatím 
„pouze" 2x týdně 2 hodiny. Píši  pouze  v uvozovkách, protože na začátek je to hodně, 
ale pro větší cíle málo. Cílem této sezóny bylo naučit holky základní prvky z gymnastiky, 
např.:  napínání špiček a  kolen, držení těla, kotouly vpřed a  vzad, hvězdy, přesedy, 
šňůry, placky, mosty, různé záklony a  vlny. Všechno, co jsme se za tento rok naučily, 
jsme předvedly na dvou besídkách, které měly velký úspěch. V  příští sezóně bychom 
chtěly přidávat další a další cviky, a hlavně už pomalu zařadit práci s náčiním. Postupně 
se chceme dopracovat až k sestavičkám, s kterými by holky mohly veřejně vystupovat, 
třeba na různých slavnostech v Hrušovanech a okolí.

Atletické závody v Brně, 25. 5. 2018

Z tréninku volejbalu pro mládež

Krajský slet v Brně, 10. 6. 2018
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Sport Triatlon

Hrušovanský Iron (wo)man
V  sobotu 9.  června se  na  rybníku Šejba 

uskutečnil již IV. ročník stále více popu
lárního triatlonu  – Železný muž, Železná 
žena. Bezkonkurenční vítěz předcházejí
cích tří ročníků Radek Kurečka se z pracov
ních důvodů musel omluvit, proto bylo už 
před  startem jasné, že  Hrušovany budou 
mít nového sportovního vládce. Po  velmi 
napínavém souboji se  vítězem stal Michal 
Král s  malým náskokem před  svým největ
ším konkurentem Michalem Volcem. Poprvé 
se mezi trojici nejlepších závodníků probo
joval po heroickém výkonu Pavel Kadlec.

Stejnou trať jako muži musely absolvo
vat i ženy. Prvenství suverénním způsobem 
obhájila Vlaďka Volcová před Hanou Lazaro
vou a Gabrielou Hulatovou.

Děti měly na  programu duatlon (běh, 
kolo). Každý, kdo tento těžký závod absolvo
val zaslouží velkou pochvalu.

Výsledky
IRON WOMAN IRON MAN

1. Vladimíra Volcová 1. Michal Král

2. Hana Lazarová 2. Michal Volec

3. Gabriela Hulatová 3. Pavel Kadlec

4. Jiří Vejchoda, 5. Pavel Polach, 
6. Josef Motyka, 7. Jiří Gottwald, 
8. Zbyněk Dovrtěl

Děti ročník 2012 a mladší
1. Michaela Volcová 1. Tobiáš Lazar

2. Mirek Novák

3. Martin Uhnák

Děti ročník 2009–2011
1. Barbora Lazarová 1. Radim Suchán

2. Elen Menclová 2. Marek Suchán

3. Lucie Mikolášová 3. Jakub Motyka

Děti ročník 2006–2008
1. Elen Lazarová 1. Oskar Suchán

2. Adam Volec

3. Matyáš Šarapatka

Děti ročník 2003–2005
1. Barbora Nejedlíková 1. Michal Buršík

2. Viktor Duchoň

Galerie vítězů všech dob
2015 Hana Lazarová Radomír Kurečka

2016 Vladimíra Volcová Radomír Kurečka

2017 Vladimíra Volcová Radomír Kurečka

2018 Vladimíra Volcová Michal Král

Foto: Martin Hansgut
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Vaše klidné bydlení bez dluhů

Dostali jste se do finančních potíží?

Hledáte informace k vyřešení Vašich dluhů?

Nemůžete se obrátit na příbuzné?
Stydíte se požádat o pomoc?

Jsme nezávislá poradenská skupina, která díky
mnohaletým zkušenostem Vám pomůže v každé situaci.

ZABAVENO

Neváhejte se obrátit na naše poradce, kteří jsou zde pro vás od 8 - 20:00 hod.

www.chcupomoct.cz

725 444 558
730 168 116

Inzerce
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WE CARE OF YOUR NEEDS…

Novinka v sortimentu společnosti TUBOTECH spol. s.r.o. 
Univerzální ventil řady FREE STYLE od S.R. Rubinetterie s.r.l., 
pro připojovací vzdálenosti 50 mm

Flexibilta ventilu umožňuje 
připojení pravé, levé,  přímé 

    a rohové verze přímo 
na místě instalace.

Kromě termostatické 
verze je ventil dostupný 
i jako termoregulační
a uzavírací.

Různé povrchové úpravy krytek 
umožňují vyladění tohoto estetického detailu
se zbytkem interiéru.

KONTAKT: Hrušovany u Brna
tel.: 774 723 770, info@tubotech.cz www.tubotech.cz

Po montáži ventilu se 
může nasadit termostatická 
hlavice a dekorativní 
krytka (též v univerzálním 
provedení pro přímou 
i rohovou verzi ventilu).

K ventilům Free Style jsou dostupné připojovací sady 
Příslušenství k různým druhům potrubí

na nejrozšířenější rozměry měděného, plastového
 a plastohliníkového - AL-PEX potrubí.


