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H R U Š O VA N S K Ý

ZPRAVODAJ
Leden 2022 hrusovanyubrna.cz

MIROSLAV ROŽNOVSKÝ ptala se Eva Kadlecová

OBEC BY RÁDA ZÍSKALA DOTACI Z NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY ČR NA LOOSOVU VILU  

VE VÝŠI VÍCE NEŽ 100 MILIONŮ KORUN 

Vypadá to, že vybudování ulice 

Stávání již v letošním roce proběhne. 

Mohl byste říct, co se tam bude dělat 

a kdy budou práce zahájeny? Proč to 

tak dlouho trvalo?

Na ulici Stávání se jedná především 
o přeložku vedení vysokého a nízkého 
napětí. Stavební povolení je již vydáno 
a  je zde také vybudovaná kanalizace 
i  vodovod. Na 18. ledna je napláno-
váno předání staveniště. Firma EG.D 
oznámila, že vyřešila věcné břemeno. 
Byl zde totiž problém s jedním vlastní-
kem nemovitosti. Po téměř pěti letech 
došlo k  vyvlastnění a  vlastník se ne-

odvolal. Díky tomu může proběhnout 
zmiňovaná přeložka vysokého napětí 
a  zasíťování lokality nízkým napětím. 
Je dohoda, že obec, NEJ.cz a EG.D pro-
vedou zasíťování jedním výkopem. 
Budou zde uloženy kabely veřejného 
osvětlení, kabelová televize, telefony, 
internet a  samozřejmě bude lokalita 
zasíťována elektřinou. Předpokládám, 
že to proběhne v  březnu. Následně 
obec vypíše veřejnou zakázku malého 
rozsahu a dojde k propojení celé ulice 
Stávání a vybudování komunikace. Do 
léta by mohlo být vše hotovo a potom 
zde může probíhat výstavba rodinných 

domů v souladu s územním plánem.

Jaké další akce obsahuje plán in-

vestic na tento rok?

Je zde zařazena další splátka druhé-
ho stupně ZŠ v  Židlochovicích ve výši 
2 mil. Kč. Dále dílčí úpravy na fotbalo-
vém stadionu, rozšíření kamerového 
systému na Loosovu vilu, oprava stře-
chy hasičské zbrojnice a  chodník na 
Komenského ulici (propojení mezi ulicí 
Zahradní a  Pod Střediskem). Nejprve 
se musí vybudovat projekt a pak bude 
následovat samotná realizace. Není to 
složitá stavba, ale nacházejí se pod ní 
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sítě, a tak uvidíme, jaké bude vyjádření 
správců těchto sítí.

Obec by se měla projektově připra-
vit na další plánovací období Evropské 
unie, protože máme velké plány s  re-
konstrukcí Loosovy vily, MŠ na Havlíč-
kově ulici a  vybudování venkovních 
učeben ZŠ. Nesmíme zapomínat na 
intenzifi kaci čističky odpadních vod 
kvůli budoucí výstavbě rodinných dom-
ků a  rekonstrukci kanalizačních stok. 
V tomto roce se budeme věnovat pro-
jektové přípravě těchto akcí a  získání 
stavebních povolení.

Současně je potřeba aktualizovat 
plán Místní akční skupiny Podbrněnsko, 
abychom mohli čerpat fi nanční pro-
středky z evropských fondů přes IROP. 

Proč neproběhne rekonstruk-

ce parkoviště na Masarykově ulici, 

o kterém byla řeč v minulosti?

Čekáme na prodloužení stavebního 
povolení, které nám propadlo z  důvo-
dů jiných důležitějších akcí. V první fázi 
by mělo dojít k  výměně kanalizace na 
celé Masarykově ulici směrem do ulice 
Sušilova. Problém je v  části od základ-
ní školy až po křižovatku s  ulicí Palac-
kého, protože u viaduktu je kanalizace 
nešťastně uložena uprostřed vozovky. 
Jednám nyní se svazkem Vodovody 
a  kanalizace Židlochovicko o  přesunu, 
protože kdybychom chtěli opravovat 
celou tuto část od viaduktu po parkovi-
ště u obecního domu, tak obec totálně 
dopravně zablokujeme. To bude ještě 
velký problém, jak tuto akci provést. Co 
se týká parkoviště, tak nemá smysl ho 
dělat odděleně od rekonstrukce zbytku 
Masarykovy ulice. Nejprve se musí začít 
výměnou kanalizace v ulici.

Do plánu investic je zařazeno i vy-

budování střešních elektráren na 

obecních budovách. Už je rozhod-

nuté, kterých budov by se to mělo 

týkat?

Já budu přesvědčovat zastupitel-
stvo, aby se obec zaměřila na alterna-
tivní zdroje energie. Ceny energií jdou 
nahoru a podle mě už nikdy neklesnou. 
Na leden mám pozvané experty na fo-
tovoltaiku, aby posoudili, jakým způ-
sobem je možné zajistit energetickou 
soběstačnost obecních budov. 

Proč vypadly z plánu investic něja-

ké akce, které tam v minulých letech 

byly, odsunuly se a teď už tam vůbec 

nejsou? Jde například o vozovku ko-

lem kostela a hřbitova.

Není to taková priorita. Kvůli zakou-
pení Loosovy vily, rozhodnutí o rekon-
strukci MŠ Havlíčkova, intenzifi kaci ČOV 
a kanalizačních stok to vypadlo z plánu 
investic. 

Jak to momentálně vypadá s  re-

konstrukcí Loosovy vily?

Byli jsme spolu s  II. místostarostou 
u hejtmana Jihomoravského kraje Jana 
Grolicha představit vizi Loosovy vily. 
Prezentovali jsme zde využití pro mu-
zejní expozice a reprezentativní prosto-
ry. Po realizaci bychom se stali cílovou 
turistickou destinací. Kraj chce s  obcí 
vytvořit memorandum o  spolupráci. 
JmK má možnost z  Národního plánu 
obnovy ČR podpořit rekonstrukci pěti 
objektů. Kdybychom byli zařazeni do 
tohoto plánu obnovy, mohli bychom 
získat 100–150 mil. Kč. Rychle dokon-
čujeme přípravu všech podkladů, které 
bude potřebovat projektant pro zho-
tovení prováděcího projektu. Pokud 
bychom byli zařazeni do tohoto plánu, 
tak je fi nancování zajištěno a záleželo 
by jen na tom, kdy bychom získali sta-
vební povolení, vybrali bychom zho-

tovitele, a  mohli tak zrealizovat celou 
akci najednou. Při neúspěchu bychom 
rekonstrukci rozfázovali na několik 
etap se samostatnými celky. A potom 
je možnost kofi nancování z  různých 
nezávislých zdrojů: ministerstvo kultu-
ry, ministerstvo fi nancí, kraj, evropské 
peníze, vlastní zdroje. O  zařazení do 
národního plánu obnovy bude rozho-
dovat krajské zastupitelstvo možná už 
v polovině letošního roku.

V únoru bude zřejmě ČT natáčet do-
kument o Adolfu Loosovi a natáčecí lo-
kace, a to je úžasné, budou Praha, Plzeň, 
Vídeň, Paříž a Hrušovany u Brna.

Zmiňoval jste i  rekonstrukci MŠ 

na Havlíčkově ulici. Co všechno by se 

zde mělo opravovat?

Tato akce je na začátku, letos bude-
me zadávat projekt rekonstrukce. Zatím 
by se mělo jednat o  celkovou rekon-
strukci budovy a vznik nových prostor 
v podkroví, kde bude umístěno moder-
nější zázemí pro učitele. Zcela novou 
podobu získá školní kuchyně. Kapacita 
MŠ by se měla zvýšit o 50 dětí.

Jak se bude řešit náhradní provoz 

MŠ v době rekonstrukce?

V  únoru proběhne schůzka s  Kraj-
skou hygienickou stanicí JmK. Na ní bu-
deme řešit, zda by nám po dobu rekon-
strukce umožnila speciální dočasnou 
výjimku. Chtěli bychom děti přechodně 
rozdělit do zbývajících tříd. Školní ku-
chyně by se musela zavřít a muselo by 
se zajistit náhradní stravování. Podmín-
kou rekonstrukce je samozřejmě získání 
dotace.

V novém roce Vám všem přeji pevné 
zdraví, osobní spokojenost a  optimis-
mus. 

Miroslav Rožnovský

 Poděkování Lence Šotnarové
Za mediální komisi Eva Kadlecová

Se začátkem letošního roku dojde ke změně ve složení čle-
nů mediální komise. V prosinci ukončila na vlastní žádost své 
působení v komisi Lenka Šotnarová, která byla její součástí od 
začátku volebního období, tj. celé tři roky. Lenčin přínos spočí-
val především v jazykové korektuře zpravodaje, kterou prová-

děla společně s Helenou Markovou. Od ledna ji vystřídá Tereza 
Fraňková. K poděkování se připojuje i Rada obce Hrušovany 
u Brna. 

Milá Lenko, děkujeme Ti za tvou precizní práci. Přejeme hod-
ně pracovních úspěchů ve škole a především radost z tvé rodiny. 
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 Výběr ze zasedání zastupitelstva a rady
Pavel Kadlec, tajemník OÚ

Níže uvedená schválená usnesení pova-
žujeme za nejzajímavější a nejdůležitější 
pro život v obci. Jedná se pouze o velmi 
stručný výběr, zájemci o  kompletní vý-
pisy usnesení je naleznou na webových 
stránkách obce. Záložka Úřad, kapitola 
Dokumenty (www.hrusovanyubrna.cz/
index.php/dokumenty).

Rada obce schvaluje:

• přijetí účelově určeného fi nančního 
daru pro ZŠ Hrušovany u  Brna od 
WOMEN FOR WOMEN, o. p. s., v rámci 
projektu Obědy pro děti ve výši 3 451 
Kč,

• dodatek č. 2 Smlouvy o  zajištění fi -
nancování systému IDS JMK s  Jiho-
moravským krajem s  příspěvkem ve 
výši 100 Kč za obyvatele obce a rok,

• smlouvu o spolupráci při likvidaci od-
padů (potravinářské oleje a  tuky) se 
spol. EKO-PF, s. r. o.,

• záměr pronájmu nebytových prostor 
v budově č. p. 195 (zdravotní středis-
ko) – místnost č. 2.24: bývalá zubní 
ordinace o výměře 25,1 m²,

• objednávku na dodávku a  montáž 
12 ks LED svítidel veřejného osvětlení 
od spol. EL-INSTA ENERGO, s. r. o., za 
cenu 165 770 Kč vč. DPH,

• bezúplatnou příkazní smlouvu na 
pořízení změny č. 2 Územního plánu 
obce Hrušovany u  Brna zkráceným 
postupem s  tzv. létacím pořizovate-
lem, Josefem Průšou,

• smlouvu o dílo na zhotovení změny č. 
2 územního plánu Hrušovany u Brna 
v  ceně 66 550 Kč se spol. PS studio, 
s. r. o.,

• objednávku zálohy cívek hlavních vy-
pínačů pro rozvaděče RG a RS pro ob-
jekt Sokec u spol. ELMS, s. r. o., v ceně 
41 079,50 Kč,

• cenovou nabídku a  objednávku 
stavebně technického průzkumu 
Bauerovy vily od Adolfa Loose v Hru-
šovanech u  Brna od spol. Průzkumy 
staveb, s. r. o., v ceně 252 890 Kč s ter-
mínem dokončení do března 2022,

• cenové nabídky a  objednávku na 
statigrafi cký průzkum Bauerovy vily 
v  celkové hodnotě 102 800 Kč, kte-
rý provede Mgr. Zoja Matulíková 

(IČ: 66567602) s  termínem do února 
2022,

• rozpočet ZŠ T. G. M. Hrušovany u Brna 
na rok 2022 s  příspěvkem obce ve 
výši 1 875 000 Kč,

• rozpočet MŠ Hrušovany u Brna na rok 
2022 s příspěvkem obce ve výši 1 433 
000 Kč,

• smlouvu o spolupráci při rozvoji obce 
se společností TYMET realestate, s. 
r. o., kterou se společnost zavazuje 
přispět na zvýšené náklady na infra-
strukturu obce částkou 540 000 Kč.

Rada obce bere na vědomí:

• závěrečné vyhodnocení akce „Přístav-
ba Základní školy Hrušovany u Brna, 
Masarykova č. p. 167“. Nedošlo k po-
rušení rozpočtové kázně,

• kolaudační souhlas s užíváním stavby 
„Hrušovany u Brna, rekonstrukce kři-
žovatky Komenského–Hybešova“,

• výzvu starosty státnímu podniku Po-
vodí Moravy, s. p., k  součinnosti ve 
věci snížení nivelety dna Šatavy.

Zastupitelstvo obce schvaluje:

• rozpočtové provizorium obce na rok 
2022,

• aktualizovaný rozpočtový výhled 
obce na období 2021–2025,

• obecně závaznou vyhlášku č. 2/2021, 
o místním poplatku za obecní systém 
odpadového hospodářství,

• obecně závaznou vyhlášku č. 3/2021, 
o  stanovení systému odpadového 
hospodářství,

• kupní smlouvu na prodej části po-
zemku p. č. 765/1, k. ú. Hrušovany 
u  Brna, geometrickým plánem č. 
1783-32/2021 označeným jako poze-
mek p. č. 765/92 o výměře 201 m² za 
cenu 130 650 Kč,

• vyřazení majetku obce v celkové hod-
notě 234 046,41 Kč dle písemných ná-
vrhů ředitelky ZŠ,

• vyřazení majetku obce dle písem-
ných soupisů správy majetku obce. 
Celková hodnota vyřazeného majet-
ku činí 805 723,30 Kč. Vyřazení zajistí 
I. místostarosta a účetní obce,

• dodatek č. 5 Smlouvy o přeložce za-
řízení distribuční soustavy ze dne 

22. 12. 2016 se společností EG.D, a. s. 
Dodatkem se prodlužuje termín re-
alizace do 31. 12. 2022 (předmětem 
je přeložka vedení vysokého napětí 
v lokalitě Stávání),

• darovací smlouvu se spol. TYMET re-
alestate, s. r. o – přijetí daru ve formě 
pozemků 1727/1, 1728/1, 1728/4, k. 
ú. Hrušovany u Brna. Odhad ceny po-
zemků, které obec nabude do vlast-
nictví, činí 1 190 750 Kč,

• odměny neuvolněným členům Za-
stupitelstva obce Hrušovany u  Brna, 
které jsou poskytovány v  souladu 
s  nařízením vlády č. 338/2020 Sb., 
o odměnách za výkon funkce členům 
zastupitelstev v  platném znění, a  to 
od 1. 1. 2022 ve výši: neuvolněný mís-
tostarosta 12 540 Kč, radní 3 000 Kč, 
radní + předseda výboru nebo komi-
se 5 970 Kč, radní + předseda výboru 
nebo komise + člen komise nebo vý-
boru 6 170 Kč, předseda výboru nebo 
komise 2 970 Kč, předseda výboru 
nebo komise + člen komise nebo 
výboru 3 170 Kč, člen výboru + člen 
komise 1 470 Kč, člen výboru nebo 
komise 1 270 Kč a zastupitel 1 070 Kč,

• výzvu k  podávání žádostí o  dotace 
v  souladu s  dotačním programem 
obce na rok 2022,

• pověření pro radu obce na výjim-
ku z  pravidel pro uzavření nájemní 
smlouvy k  pronajímání nebytových 
prostor v objektu Sokec za cenu nižší, 
než je v místě a čase obvyklá, a to na 
dobu určitou 3 let.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

• informaci o  vrácení části dotace na 
„Přístavbu základní školy v  Hrušo-
vanech u Brna“ ve výši 20 000 Kč za 
nesplnění časového indikátoru o nej-
vyšším počtu žáků k 31. 8. 2019. Ne-
splněním indikátoru nedošlo k poru-
šení rozpočtové kázně a obci nevznik-
la žádná škoda.

Zastupitelstvo obce zamítá:

• nabídku společnosti VIAGEM, a. s., 
na odkup podílu na pozemcích na 
LV 1268 v  katastru obce Hrušovany 
u Brna.
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Nové knihy:

F. Niedl – Ano, můj pane – historický ro-
mán
D. Dán – Břemeno minulosti – krimi ro-
mán
S. Matthews – Hitlerův nevěstinec
Š. Javůrek – Chaloupky – román z české-
ho pohraničí
N. Martell – Království lhářů – fantasy 
román
A. Jacobs – Něžný měsíc nad Usamaba-
rou – román, Afrika, plantáže
J. Caplinová – Pláž v Chorvatsku, Čajov-
na v Tokiu – romantika
P. Hawkins – Pomalu hořící oheň – psy-
chologický román s krimi zápletkou
U. Klausner – Poslední cesta císařovny 
Sisi
R. Bryndza – Propast smrti – krimi ro-
mán

M. Moravec – Vladimír Beneš – autobio-
grafi e našeho nejznámějšího neurochi-
rurga
R. Třeštíková – Foukneš do pěny – ro-
mán pro ženy
S. Wilbur – Tajemný oheň, Temné dědic-

 Novinky v knihovně
Jarmila Kresová, foto: Jarmila Kresová

 Místní poplatky a ostatní platby obci v roce 2022
Pavel Kadlec, tajemník OÚ

Níže je přehled nejběžnějších místních poplatků, které 
hradí občané obci Hrušovany u Brna, pro rok 2022.

Poplatky se budou vybírat od 17. 1. 2022 vždy jen v úřední 
dny – v pondělí a ve středu od 6:30 do 17:00, a to v hotovosti 
i platební kartou. Preferujeme bezhotovostní platby převo-
dem na účet obce 2022877339/0800, jako variabilní symbol 
se uvádí číslo domu a do poznámky příjmení poplatníka.

Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství 

(„poplatek za odpady“)

Základní výše poplatku je nově stanovena obecně závaz-
nou vyhláškou č. 2/2021, o místním poplatku za obecní sys-
tém odpadového hospodářství, na 600 Kč za osobu.

Pokud občané v roce 2021 třídili odpad do modré a žluté 
popelnice přidělené do domácností, může být částka jiná, než 
je zde stanovena. Při vytřídění 35–55 % hmotnosti odpadu je 
sleva 100 Kč a v případě vytřídění více než 55 % hmotnosti 
odpadu je sleva 200 Kč na osobu. Doporučujeme, abyste si 
před zadáním bezhotovostní platby zavolali na pokladnu OÚ 
p. Janě Seďové (tel. 547 236 117) a zjistili tak konkrétní výši.

Poplatek platí všichni občané přihlášení k trvalému poby-
tu v obci, a to i ti, kteří mají adresu na ohlašovně. Děti do šesti 
let poplatek neplatí. Povinni platit jsou i cizinci, kteří mají na 
území ČR povolen trvalý pobyt nebo kteří na území ČR pobý-
vají přechodně po dobu delší než tři měsíce, dále také cizinci 
dle zákona o azylu a zákona o dočasné ochraně cizinců.

Dále se poplatníkem stává fyzická osoba, která má ve 
vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo 

rodinný dům, kde není hlášena k pobytu žádná fyzická oso-
ba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou oso-
bu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo 
rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny 
platit poplatek společně a nerozdílně.

Tento poplatek je splatný do 31. 5. 2022.

Poplatek za psa

Základní sazba za každého psa činí 400 Kč, snížená sazba 
je 200 Kč za každého psa.

Na sníženou sazbu poplatku má nárok takový držitel 
psa, který je osobou starší 65 let, dále poživatel invalidního, 
starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je 
jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důcho-
du.

Splatnost poplatku je do 31. 3. 2022.

Poplatek za vyhrazené trvalé parkovací místo

Poplatek za vyhrazené trvalé parkovací místo zůstává pro 
rok 2022 stejný jako v letech předchozích: 1 000 Kč. Je splat-
ný do 31. 3. 2022.

Platby za hřbitovní místo a z pronájmu pozemků pro-

běhnou do 31. 3. 2022 v souladu s platnými nájemními 

smlouvami.

Na webu obce https://www.hrusovanyubrna.cz/obecni
-poplatky je k  dispozici QR kód s  číslem účtu obce 
(2022877339/0800) pro usnadnění zadání platby.

Výsledky činnosti kroužku ručních prací – drhání

tví – dobrodružné romány z Afriky
J. C. Epstein – Říše divů – strhující příběh 
přátelství a zrady

A mnoho dalších, které najdete v on-li-
ne katalogu na stránkách knihovny. 
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 Nová zeleň v obci v roce 2021

 Datové schránky – proč (ne)chodit na úřady? 

Pavla Dratvová, foto: Pavla Dratvová

Pavel Kadlec

V jarním zpravodaji jsem zmiňovala, že letos neplánujeme 
žádné větší výsadby dřevin v naší obci. No, slib jsme nesplnili.

Začalo to tím, že v dubnu získal od soukromého pěstitele 
myslivecký spolek Lípa 36 ks ovocných dřevin (většinou hruš-
ní), které naše obecní četa v obci ihned zasadila při cestě do 
Kelblovy jamy, podél stezky do Vojkovic v blízkosti sběrného 
dvora, na Wembley a u sběrného dvora.

V jarním termínu byly také vysázeny keře a byl vyset tráv-
ník na ploše dětského hřiště v lokalitě Pod Střediskem. Zde 
bylo zasazeno celkem 111 keřů (zlatice, muchovníky, tavolní-
ky, třezalky) podél hranice pozemku a 150 skalníků na ploše 
naproti hřišti.

V časném létě byly provedeny výsadby na dvoře Sokecu. 
Zde bylo zasazeno 5 jerlínů, 4 lípy a velké množství trvalek 
a popínavých přísavníků, které porostou kolem obvodové zdi 
areálu.

Na podzim se pokračovalo s výsadbami půdopokryvných 
skalníků na svazích u železničního podjezdu na ul. Komen-
ského.

V souvislosti s budováním prostoru mezi Sokecem a zá-
kladní školou byly před školu umístěny 3 javory kultivaru El-
srijk a před Sokec 5 okrasných třešní Prunusserrulata „Sunset 
Boulevard“. 

I  letos, stejně jako každý rok, jsme pokračovali ve spolu-
práci s  organizací Sázíme stromy. Dne 19. 11. jsme s  touto 

organizací zasadili 9 ks ovocných dřevin (3 třešně, 3 hrušně, 
3 jabloně) podél polní cesty za odbočkou do pískovny a 15 ks 
alejových stromů na ploše za sportovním areálem (stromořa-
dí z javorů „Elsrijk“ podél běžecké dráhy, platan k tenisovým 
kurtům, javor mléč a třešeň k pumptracku, lípu, jeřáb a jerlí-
ny k dětským herním prvkům). Stromy vysázeli dobrovolníci 
z fi rmy Hitachi, která výsadbu i z velké části zafi nancovala.

Na ploše za sportovním areálem jsme za obec vysázeli 16 
stromů podél trati a fi rma Skanska zde provedla náhradní vý-
sadbu 7 ks dřevin. Celkově zde tedy přibylo 39 stromů a tato 
vyprahlá lokalita se jednou stane vyhledávanou pro svůj stín. 
Přibydou zde třešně, ořešáky, habry, javory tatarské, jabloně 
mnohokvěté, mahalebky, myrobalány a svitely. 

Mezi poštou a obchodním domem přibyly do aleje okras-
ných třešní 3 další a proběhla náhrada výsadeb, které v letoš-
ním roce uschly.

Zároveň tímto děkuji všem, kteří sázejí v obci další dřeviny 
nejen na svých zahradách, ale také ve veřejném prostoru. 

A žádám všechny, kteří mají tip, kde jim stromy chybí, aby 
se nám ozvali. My si zjistíme vlastnické vztahy, uložení inže-
nýrských sítí a další nezbytnosti a pokud to bude možné, po-
kusíme se tam stromy umístit. 

Těšíme se, až se nové stromy zazelenají, vyrostou a začnou 
poskytovat stín. Nezapomínejme, že strom je nejdůmyslnější 
klimatizační jednotkou.

V  minulém zpravodaji byly datové 
schránky představeny jako moderní 
elektronický prostředek pro komuni-
kaci s  úřady. Kromě obecných výhod, 
kterými jsou nezávislost na otevírací 
době úřadů, rychlost, spolehlivost atd., 
je vhodné zmínit i  konkrétní výhody 
a možnosti. 

Díky datovým schránkám je možné 
zcela zdarma a z pohodlí domova získat 
v elektronické podobě (s elektronickým 

podpisem) výpisy ze základních registrů 
a ostatní výpisy, především výpis z rejs-
tříku trestů nebo z  bodového hodno-
cení řidiče, za které by žadatelé museli 
na úřadě nebo na poště často zbytečně 
platit.

Vlastníci datových schránek s  před-
stihem automaticky obdrží upozornění 
na vypršení platnosti občanského prů-
kazu a  cestovního pasu, nebo dokon-
ce blížící se konec platnosti pravidelné 

Okrasné třešně v ulici 
Jiřího z Poděbrad

Výsadby za sportovní halou na Jízdárenské ulici Nová ovocná alej podél 
polní cesty

technické prohlídky vozidla.
Užitečná je i  možnost podávat přes 

datovou schránku daňová přiznání a ko-
munikovat se zdravotní pojišťovnou, 
živnostenským úřadem, Českou sprá-
vou sociálního zabezpečení atd.

Ofi ciální komunikaci s úřady zajišťu-
je fakt, že datové zprávy se považují za 
automaticky podepsané a není potřeba 
mít navíc elektronický podpis.

Zdroj: chcidatovku.gov.cz
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 Představujeme hrušovanské osobnosti: Libor Nentvich
Rubriku připravuje: Eva Kadlecová, foto: Libor Nentvich

Rádi bychom Vám představili zajíma-
vé osobnosti Hrušovan. V seriálu pokra-
čujeme s Liborem Nentvichem, předse-
dou FK 1932 Hrušovany u Brna.
• Má 49 let, od narození žije v Hrušova-

nech.
• Má tři děti (syna Michala 31 let, dceru 

Anetu 25 let a dceru Nicole 11 let).
• Absolvoval Střední průmyslovou ško-

la strojírenskou v Brně na Kotlářské.
• Pracoval ve strojírenských fi rmách, 

následně dělal číšníka a  poté začal 
podnikat, momentálně má fi rmu, 
která se věnuje energetice.

• Zájmy: rodina, zahrádka a  golf, na 
který má málo prostoru, protože 
99  % svého volného času tráví fot-
balem. V FK 1932 trénuje mladší žáky 
a dva roky je předsedou klubu.

Jak a kdy jste se dostal k fotbalu?

Fotbal hraji od šesti let. Bydlel jsem 
na Sídlišti, kde jsme si vždycky s  kluka-
ma kopali míčem. Občas jsme taky ně-
komu rozbili okno. Jednou kamarádův 
tatínek, pan Blahoš Urbanec, zapískal 
z okna, svolal nás dohromady a řekl, že 
nás přihlásí do soutěže a  budeme hrát 
fotbal. Přidali se k  nám kluci ze zbytku 
vesnice, a  tak jsme začali hrát. Prošel 
jsem mladšími žáky, staršími žáky, do-
rostem a nakonec jsem hrál i v A-týmu. 
Ve dvaceti letech ale přišla první ope-
race předního zkříženého vazu, za pět 
měsíců jsem šel na operaci znovu, ale 
vydrželo to zase jen pět měsíců. Přestal 
jsem hrát fotbal a  začal s  nohejbalem. 
Tam jsme se dostali do okresního přebo-
ru, ale na silvestrovském turnaji mi vazy 
praskly potřetí a defi nitivně jsem skončil 
s fotbalem i nohejbalem. To mi bylo 23 
let. Hrozně špatně jsem to nesl. Fotbal 
jsem miloval, ale když jsem ho nemohl 
aktivně hrát, tak jsem na něj zanevřel. 
Přestal jsem chodit na hřiště. Před třemi 
lety mi předchozí předseda klubu Igor 
Bogľarský nabídl, abych pracoval s mlá-
deží. A já jsem na to kývl, protože jsem si 
to vždy přál. Začal jsem trénovat mladší 
žáky a stal jsem se pátým členem výbo-
ru klubu. Když skončil Igor Bogľarský ve 
funkci předsedy klubu, nikdo to nechtěl 
dělat. Doma jsem řekl, že to asi vezmu, 

a žena mi na to odpověděla, že jen přes 
její mrtvolu, ale nyní mě podporuje, 
protože bez podpory to nejde dělat. Po 
zvolení předsedou jsem trval na tom, 
aby se všichni zapálení kluci stali členy 
výkonného výboru klubu, takže nás je 
nyní sedm statečných. V roce 2020 jsme 
do toho skočili rovnýma nohama.

Jaký byl váš největší sportovní 

úspěch jako hráče fotbalu?

My jsme to pořád hráli ve třetí nebo 
čtvrté okresní třídě. Bavilo nás to, hráli 
jsme srdíčkem a  neměli jsme ambice 
hrát vyšší soutěž. Když jsem měl první 
úraz kolene, tak jsem paradoxně dostal 
nabídku ze Židlochovic, které hrály I. 
A třídu. Ale já jim otevřel dveře s berlemi, 
takže to na tomto celé zhaslo. Když jsem 
pracoval ve Šmeralových závodech, tak 
jsme hráli odborářskou ligu v Brně, což 
mělo docela vysokou úroveň. Ale i  tam 
jsem dlouho nevydržel, protože mě opět 
zradila moje kolena, respektive jedno 
pravé.

Sledujete fotbal i v televizi?

Přiznám se, že i když jsem předseda 
fotbalového klubu a  pracuji s  mládeží, 
fotbal v  televizi sleduji minimálně. Nej-
sem Pepík Hnátek z Okresního přeboru, 
že by fotbal hrál v  televizi od rána do 
večera. Myslím, že by mi to doma už ani 
neprošlo. Ale na pěkný zápas se rád po-
dívám.

Jak skloubíte rodinu a fotbal?

Někdy je to hodně náročné. Ve fotba-
lovém výboru je nás sedm kluků a všich-
ni jsme na tom stejně. Máme rodiny, děti, 
takže ten čas, který trávíme na hřišti, mu-
síte adekvátně vracet i  své rodině. A  to 
není vždycky jednoduché. Ale dali jsme 
se na vojnu, tak musíme bojovat.

Co obnáší funkce předsedy klubu?

Je to v  pravém slova smyslu druhé 
podnikání. Předseda musí mít přehled 
úplně o  všem. Mám zodpovědnost na-
příč všemi oddíly. Musíme se dobře starat 
o  hřiště, protože nemáme tréninkovou 
plochu a  nemůžeme si ho nechat zde-
vastovat. Klub také provozuje Sportbar, 
kde se snažíme vytvořit zajímavý obrat, 
abychom jako zájmový spolek vydělali 
peníze do klubu. Začali jsme čerpat dota-
ce, v loňském roce jsme dostali 214 tisíc 
z  programu Můj klub 2021. Podporuje 
nás obec, od které dostáváme provozní 
dotaci, z které hradíme úpravy hrací plo-
chy, hnojivo a veškeré energie.

Každopádně jsem netušil, co všechno 
to obnáší. Moje výhoda je, že podnikám 
a umím se rychle zorientovat v systému. 
Takže jsem první dva měsíce ve funkci 
plaval, ale velmi záhy jsem se zorientoval. 
Není to jen o mě, ale o práci celého vý-
konného výboru a všech lidí, kteří dobro-
volně vynakládají čas a energii, aby klub 
fungoval, a těchto lidí si nesmírně vážím. 
Jeden ze znaků dobrého manažera je de-

Libor Nentvich se svými dětmi
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legování, takže se snažím předat úkoly 
i  na ostatní členy výboru, protože jako 
jedinec to nemůžete zvládnout. 

Kolik má FK aktuálně členů a druž-

stev?

Máme 160 členů, z toho skoro 80 dětí. 
Ty jsou rozdělené do několika kategorií 
– minipřípravka, mladší přípravka, starší 
přípravka a  mladší žáci. Na podzim už 
budeme mít i starší žáky. Pokud to tak vy-
drží, mohl by tady být za tři roky opět do-
rost. Hlavním tahákem je A-tým a máme 
i  staré pány. V  roce 2023 se chystáme 
založit B-tým. V A-týmu máme 20 hráčů, 
takže máme parametry mít i B-tým.

Kolik máte trenérů?

V  minipřípravce je Jaroslav Kafka 
a nadšenci z řad rodičů. Mladší příprav-
ku vede Jirka Horký a Jarda Baldík. Starší 
přípravku vede Tomáš Ludin s  Petrem 
Goliášem a  vypomáhá jim Marek Buc. 
Mladší žáky trénuji já s Romanem Bínou. 
Od podzimu budeme potřebovat tre-
néra ke starším žákům. Vítáme každého 
dobrovolníka a  každého pomocníka, 
protože lidí, kteří by investovali svůj vol-
ný čas, je dnes opravdu málo. 

Dostávají za to odměnu?

Ne. Občas se rodiče ptají, kolik za tré-
ninky máme, ale všichni to děláme za-
darmo. Výjimkou je Jara Veselý, který ve 
svých 78 letech seká trávu, takže s ním 
jsme udělali dohodu o  provedení prá-
ce. Potom Petr Plavec, který pere dresy, 
chystá světelnou tabuli, uklízí v kabinách 
už 25 let, ten má druhou dohodu. To jsou 
jediní dva, kteří dostávají v klubu odmě-
nu.

Neuvažujete o tom, když je možné 

prostřednictvím programu Můj klub 

čerpat dotace i na trenéry?

Uvažujeme, ale zatím do toho nechci 
motat peníze. Jsme zájmový spolek, tak-
že platí, že buď mám zájem, anebo ne-
mám zájem! Hrozně to z mého pohledu 
devastuje fotbal, hlavně na vesnici. Už 
v tom není to srdíčko, když by šlo o pe-
níze. A to mi vadí! 

Mají trenéři nějaké vzdělání?

Všichni absolvovali trenérskou licen-
ci C u  FAČR. To je základ. Licenci B má 
jen pan Edler a  Jara Hádlík. V  letošním 

roce si ji plánuje udělat František Obořil 
a Honza Hrbek jako trenéři A-týmu. 

Dříve se licence C dělala jen v  Brně 
a  v  Rosicích, my se nyní můžeme po-
chlubit, že před dvěma lety se dělala 
v Hrušovanech. 

Jak získáváte malé fotbalisty? Dě-

láte nějaké nábory?

Ano, to byla jedna z prvních věcí, kte-
rou jsem chtěl zavést. Zašli jsme do hru-
šovanské a židlochovické školy, upravili 
jsme web a  facebook. Myslím si, že to 
padlo na úrodnou půdu. Vozí nám nyní 
děti i ze Syrovic, Sobotovic, Ledec nebo 
třeba Unkovic. 

Jsou děti línější než dřív?

Stoprocentně. 

Vnímáte to i u těch, kteří hrají fot-

bal?

Co se týká fyzické zátěže, tak je dia-
metrální rozdíl mezi dětstvím těchto 
dětí a  mým dětstvím. Dnes mají děti 
obrovský problém s  koordinací pohy-
bu a fyzičkou. Často mají mnohem vět-
ší nohu, než bylo běžné za nás v tomto 
věku. V mladších žácích mají třeba dva-
ačtyřicítku nohu a  obrovské problémy 
s koordinací těla. Také mládí těchto dětí 
a  naše dětství je úplně jiné. My jsme 
běžně lezli na stromy, stále jsme jezdi-
li na kole nebo jsme plavali v  rybníce. 
Teď jdou děti na dvouhodinový tré-
nink a  potom zase zalezou domů. Ale 
zaplaťpánbůh, že se hýbou. A super je, 
když zároveň chodí třeba i do Táborníků 
nebo hasičů. 

Ovlivnil nějak covid zájem o sport 

a práci v klubu?

Obrovsky to ovlivnil, ale bohužel 
negativně. První týden covidu jsme 
měli mít první fotbalový ples, který se 
musel zrušit. V  předprodeji jsme měli 
prodaných 180 vstupenek, bylo objed-
nané občerstvení a připravená tombola. 
A  potom jsme museli všechno zrušit. 
Také jsme byli jasný favorit na postup 
do okresního přeboru, ale soutěž se ne-
dohrála, takže další rok jsme to museli 
opakovat znova. Druhý rok se opět kvůli 
covidu soutěž nedohrála. Takže až teď 
v  roce 2021 jsme postoupili do okres-
ního přeboru. Na podzim jsme byli no-
váčci tabulky a skončili jsme na krásném 

šestém místě. Naposledy se okresní pře-
bor hrál v Hrušovanech v roce 1970.

A bude fotbalový ples letos?

Termín máme připravený na 5. února 
a vyčkáváme. Vše máme domluvené. 

Máte ve správě fotbalový stadion, 

který je v majetku obce. Jak náročná 

je jeho údržba?

Ano, máme ho ve správě, vlastníkem 
je obec. Je to hodně náročné. Od obce 
dostáváme provozní dotaci na údržbu 
hřiště ve výši 170 tisíc korun. Trávu, kte-
rá roste mimo hrací plochu, si sekáme 
sami. Pak musíme plochu pravidelně 
hnojit. V kabinách děláme spíše udržo-
vací práce, něco natřeme nebo vymalu-
jeme. Velké zásahy neděláme, protože 
to není náš majetek. 

V jakém stavu je budova u fotba-

lového stadionu, není potřeba udělat 

nějaké úpravy?

Zásadní úpravy jsme dělali loni, kdy 
došlo k probourání obou kabin a z toho 
vznikla jedna kabina A-týmu. Kabiny 
jsou tedy na úrovni prvoligového týmu. 
Došlo také k výměně radiátorů, vymalo-
vali jsme svépomocí. Kompletně se zre-
novovala kotelna. Letos bychom chtěli 
vybudovat zastřešení terasy (tribuny). 
Právě fi nišuje příprava projektové do-
kumentace, jakmile bude hotová, tak 
budeme žádat o dotaci. Plánujeme vy-
budování zadního vjezdu na hřiště, kde 
je veškeré technické zázemí.

Mohou fotbal hrát i holky?

Samozřejmě. Mohou ho hrát, a  do-
konce ho i  hrají. Paradoxně bývají čas-
to lepší než kluci. V  minulosti to byla 
například Maruška Kudělková, Nikola 
Dvořáková a  nyní máme hvězdu Nikol 
Malou. Problém je, že kategorií starších 
žáků končí působení holek ve fotbalu, 
protože od dorostu musí mít svoje šatny 
a sprchy. Z etického hlediska musejí být 
tyto podmínky splněny. Pokud nejdou 
do Zbrojovky nebo Lokomotivy Horní 
Heršpice, kde jsou dívčí týmy, tak s fot-
balem zpravidla končí. 

Neuvažujete o vytvoření čistě dív-

čího týmu?

Tolik dívek nemáme, jsou to spíš jed-
notlivci. To, že hrají dohromady s kluka-
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ma, je docela zajímavé. V přípravce není 
rozdíl mezi holkou a klukem takový. Na 
hřišti mohou být holky tvrdší, důraznější 
a fotbalovější, což mě překvapilo. Za na-
šich časů byl fotbal pro holky tabu. 

Jak vysoké jsou v  FK členské pří-

spěvky?

Příspěvky jsme zvedali. Děti platily 
400 korun na jaře a 400 korun na pod-
zim. Malé děti hradily 400 korun za celý 
rok. Nyní se poplatky zvedly na dva tisí-
ce za celý rok, minipřípravka platí tisíc 
korun. A tým platí 1 500 korun za polo-
letí. Starým pánům stouply poplatky ze 
šesti stovek na tisíc korun za rok. Vše se 
zdražuje a už mi připadalo jako vtip, že 
se platí čtyři stovky za pololetí, když pla-
tím třeba za dceru, která ráda maluje, 2 
900 korun za pololetí. Devadesát devět 
procent rodičů a členů s tím nemělo se-
bemenší problém, až na malé výjimky, 
ale to je vždycky.

Provozujete Sportbar. Jaká je pro-

vozní doba a co vše je v nabídce?

Sportbar nás hodně trápí, proto-
že se všichni chtějí primárně věnovat 
fotbalu. Bere nám to spoustu času. Ni-
kdo nechtěl dělat fotbal proto, aby byl 
hospodský, ale na druhou stranu nám 
Sportbar generuje zajímavé peníze. Tak-
že se tomu věnovat musíme. Provozním 
byl Tomáš Pokorný, který na konci roku 
skončil a  našel si řadové zaměstnání. 
Teď řešíme, jak to bude dál. Provoz jsme 
omezili jen na pátek a sobotu od 16 do 
22 hodin a  uvidíme, jak to bude v  no-
vém roce a až začne sezona.

Je možné si Sportbar pronajmout 

na rodinnou oslavu?

Ano, to už praktikujeme dva roky. 
Proběhlo tu už spousta akcí. Pronájem 
salónku stojí 1 500 Kč za den. 

Co vás osobně ve fotbalovém klu-

bu nejvíc těší a co vás nejvíc trápí?

Nejvíc mě těší postup A-mužstva do 
okresního přeboru a  parta fajn kluků 
kolem fotbalu. Jsem také pyšný na to, 
že je tu spousta dětí. Nejde mi o to, aby 
z  každého dítěte byl Ronaldo, ale aby 
se děti aspoň trochu hýbaly. Jsem rád, 
když se naše práce odrazí v návštěvnos-
ti. Když vyhrajeme, tak lidi tu po zápase 
zůstanou a všichni mají dobrý pocit.

Na začátku bylo těch trápení hodně, 
dnes už je vše zaběhnuté. Trápí mě, že si 
děti z prohry nic nedělají. My, když jsme 
prohráli, tak jsme měli zkažený celý ví-
kend. Ale jim je to úplně jedno.

Může přijít i  parta neregistrova-

ných a zahrát si?

To je dobrá otázka. Zrovna jsme to 
řešili na výboru. Bylo zvykem, že členové 
si někdy chodili zakopat i mimo trénink. 
A sem tam s sebou vezmou i někoho, kdo 
není členem. Teď se nám to otočilo jako 
nešvar. Někteří rodiče jdou do Sportbaru 
a děti vypustí na hřiště, člen nečlen. Děti 
pak lezou v kontejnerech, hází odpadky 
na plochu, prostě devastují hřiště. Při-
stoupili jsme k tomu, že je striktní zákaz 
vstupu na hrací plochu mimo tréninky. 
Je to i z bezpečnostních důvodů. Hřiště 
pronajímáme, třeba na fi remní akce. Ale 
toto je úplně jiná forma. 

Kde trénujete v zimě?

V zimě trénujeme v areálu na Jízdá-
renské. Máme tam omezený počet ho-
din, v  minulosti to bylo hodně špatné, 
ale nyní máme více hodin. Musíme se 
tam otočit i s ostatními spolky. Pokud je 
vhodné počasí, tak A-tým má fyzickou 
přípravu venku, kam chodí běhat. To 
stejné bychom chtěli praktikovat i s dět-
mi. Pomocnou ruku nám nabídl Josef 
Motyka, který je ultramaratonec, s  tím, 
že naučí děti běhat a my je naučíme hrát 
fotbal. Sokec bohužel nemůžeme vy-
užívat, tam je zákaz míčových her. Mu-
sím říct, že odezva na Sokec je ze strany 
sportovců v obci hodně negativní. Stálo 
to hodně peněz a  kdykoli člověk jede 
kolem, tak je tam tma, míčové hry tam 
nesmí, ples tam nikdo neudělá, protože 
má kapacitu jen 150 lidí. Uvidíme.

Fotbal nemá úplně čistou po-

věst. Myslíte, že je problém korupce 

i v okresním přeboru?

Korupce ve fotbale je obrovská, ale 
myslím si, že v  okresním přeboru není. 
Fotbal velmi kazí peníze obecně. Potvr-
dil mi to i pan Polach ze Zbrojovky. Dříve 
bylo snem každého kluka hrát ve Zbro-
jovce, na té nejvyšší úrovni, ale teď jsou 
ochotní někteří hráči odejít do bezvý-
znamného týmu jen proto, že dostanou 
třeba tisíc korun za zápas. Hodně mě trá-
pí úroveň rozhodčích, která je katastro-
fální. Jsou to třeba nadšenci, kteří pískají 
třicet let, ale už jsou hodně za zenitem. 

V minulosti jste pořádali různé spe-

ciální zápasy a  akce. Plánujete něco 

i na tento rok?

V  roce 2022 oslavujeme 90. výročí 
kopané v  Hrušovanech. To bude velká 
sláva, program máme v  jednání. Měly 
by přijet fotbalové osobnosti, jako Anto-
nín Panenka, Láďa Vízek, Jan Koller. Akci 
máme připravenou na červenec, ale ještě 
to budeme konkretizovat. Začátkem září 
samozřejmě proběhne i  tradiční zápas 
Vršek vs. Spodek. Trochu tato akce upa-
dá, protože srdcaři stárnou a někteří už si 
na hřiště třeba netroufnou, třeba jako já. 

Jste jediný spolek v  obci, který 

nemá svého zástupce v  zastupitel-

stvu. Plánujete to změnit?

To si uvědomujeme a cítíme, že by to 
bylo dobré. Dříve když byl v  radě obce 
pan Edler, tak měl klub mnohem lepší 
vyjednávací pozici a  prosadil si spoustu 
projektů a  daleko více prostředků. Ko-
neckonců celé FK 1932 se v  této době 
zrealizovalo. Budou volby, tak uvidíme. 
Každopádně eventuálního kandidáta už 
máme. Já to ale určitě nebudu!

Libor Nentvich s mladými fotbalisty
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Z čeho se těšíme v 1. A

Adventní čas v 1. B

Jitka Coufalová, foto: Jitka Coufalová

Iveta Bidrmanová, foto: Iveta Bidrmanová

Těšení není nikdy dost. Nejdříve 
jsme se těšili, že nikdo z  dětí nebude 
covid pozitivní, což přišel zkontrolovat 
i netopýr, který se nám v testovací pon-
dělek zavěsil na vnější žaluzii a pěkně si 
celou třídu prohlédl. 

Pandemie nám zabraňuje navštívit 
„babičky a  dědečky“ v  Domě pokoj-
ného stáří v  Hrušovanech u  Brna. Ale 
i  s  tím jsme si poradili. Natočili jsme 
v  lesoparku podzimní pásmo básní 
a  písniček a  poslali jim krátký video-
pozdrav. Jsme rádi, že jsme tak mohli 
potěšit druhé.

V  listopadu jsme se těšili na pří-
jezd sv. Martina na bílém koni. Ještě že 
máme Martina přímo v naší třídě, ten 
na bílém koni přijel. 

Na začátku adventní doby jsme 
si vyrobili adventní svícen. Následně 
převládlo těšení se na mikulášskou na-
dílku. Krásně jsme zvládli zarecitovat 
novou básničku pro Mikuláše. Vytvořili 
jsme vlastní choreografi i andělského, 
čertovského a mikulášského tance. Tré-

Adventní čas v  naší třídě se nesl v  duchu předvánoční 
přípravy na Vánoce. Se žáky jsme si vyrobili adventní věnec 
a zapálili první svíčku. Ani jsme se nenadáli a už tu byl čert, 
Mikuláš a anděl. Děti si do školy přinesly krásné masky čerta 
a anděla a dostaly mikulášskou nadílku, ve které měly kupo-

 Základní škola

novali jsme nákup ovoce a využili jsme 
procvičování počtů i ve školní počíta-
čové učebně. V únikové hře jsme rozli-
šovali dobré a špatné chování, o což se 
snažíme i ve třídě. Co se jako prvňáček 
naučíš, později jako když najdeš. Máme 
za sebou tři měsíce výuky a už umíme 
číst věty, psát celá slova, pojmenovat 
anglicky školní pomůcky aj.  

A opravdu moc jsme byli vděční za 
prosincovou nadílku sněhu, protože 
jsme se právě začali učit o zimě. To se 
potom hned jinak kreslí zimní obrázky! 
Když se zrovna neučíme, tak si o pře-
stávce stavíme, modelujeme, společně 
svačíme a povídáme si. 

V neposlední řadě se těšíme na Vá-
noce, ale o tom zase příště. 

Vánoční nadílka v 1. B

Svatý Martin v 1. A

Čert a Mikuláš v 1. B
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Škola s čertíky i andílky

Plavecký výcvik aneb třeťáci už umí plavat

Markéta Dvořáková, foto: Markéta Dvořáková

Lenka Šnajnarová a Michal Řihánek, foto: Lenka Šnajnarová a Michal Řihánek

Na svatého Mikuláše se otevřela školička pro čertíky 
i andílky. Ptáte se, jak mohla dopadnout? Výborně! Náram-
ně to všem slušelo. Tvoření, hraní, zpívaní i učení s čertíky 
a andílky se dočkalo nakonec i sněhové nadílky.

„Hurá!“ volali třeťáci, když se do-
zvěděli, že budou konečně jezdit do 
plavání. V loňském školním roce se to-
tiž plavecká výuka nekonala, protože 

Co nového ve 4. A?
Monika Betášová

Čtvrťáci se pilně učí a aby to učení nebylo jen „muče-
ní“, zpříjemňujeme si chvilky ve škole, jak je to jen mož-
né, ať už zábavnými výukovými programy v moderní po-

čítačové učebně nebo tělocvikem v terénu. A když jsme 
sněhovou bitvou tuze unaveni, rádi v teple útulné čítárny 
sáhneme po knize. 

Plavecký výcvik třeťáků

Čertí škola ve 2. A

bazény byly uzavřené. Ani tělocviku 
ve škole si žáci příliš neužili, takže se 
na plavání moc těšili. 

Plavecký výcvik je povinnou sou-

částí tělesné výchovy ve 2. a  3. roč-
níku. Děti absolvují každý rok deset 
dvouhodinových lekcí, které vedou 
zkušení kvalifi kovaní instruktoři Pla-
vecké školy Hustopeče. Neplavci se 
formou her adaptují na vodní pro-
středí, učí se splývat, potápět, skákat 
do vody a plavat. Plavci si zdokonalují 
plavecké styly – kraul, znak a prsa. Na 
závěr každé lekce se děti můžou vždy 
těšit na dovádění ve vodě při společ-
ných hrách. Své dovednosti pak na 
konci výcviku zúročí při závodech na 
čas, ti nejrychlejší jezdí v  květnu re-
prezentovat naši školu na plavecké 
závody. 

Všichni třeťáci si s  sebou odnesli 
spoustu nových zážitků a  mokré vy-
svědčení. Plavání je pro děti nejen 
velmi prospěšné z  hlediska pohybu 
a  zdraví, ale i  zábavou a  zpestřením 
výuky tělesné výchovy ve škole. 

Teď už si můžeme zazpívat: „ … 
šťastni jsme, když do ucha nám chlad-
ná voda šplouchá a cáká a cáká…“.

divu všichni sladkosti. Zůstali jsme v plném počtu a čert nás 
minul. 

V dalším týdnu jsme v tělocvičně navštívili mobilní plane-
tárium, ve kterém děti zhlédly pohádku na téma „podmořský 
svět“. Pro děti to bylo zcela nové. 

Dne 17. prosince se uskutečnila třídní vánoční besídka. 
Učení probíhalo v tomto duchu a děti si přinesly pro své ka-
marády dárečky. Stromeček byl nazdobený, dárečky od paní 
učitelky a paní asistentky byly nachystány a vše proběhlo za 
doprovodu vánočních koled a písní. Děti pro Ježíška namalo-
valy, co by si přály najít pod stromečkem. 

Ve čtvrtém adventním týdnu plápolaly na svícnu čtyři 
svíčky a děti se těšily na Vánoce. Zazpívaly si koledy a plnily 
pracovní listy s vánoční tematikou. Byl to vskutku krásný pro-
sinec, na který budeme dlouho vzpomínat. 

V novém roce přejeme všem hodně zdraví, štěstí a spoko-
jenosti.
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Moje vánoční přání

Prosinec ve druhém oddělení školní družiny

Vánoční Bobotubes v 5. B

Vladimíra Oulehlová

Martina Hanzlíková

Jiří Mrázek, foto: Jiří Mrázek

Děti ze 4. B psaly pár řádků o sobě 
a  vánočních přáních. Zde jsou ukázky 
jejich prací.

Začal adventní čas a  my už jsme 
upekli nějaké to cukroví. Máme osm 
druhů: perníčky, pusinky, ořechy, vosí 
hnízda, pracny, skořicové kytičky, va-
nilkové rohlíčky a  linecké. Stromeček 
už čeká ve sklepě a  těším se, až za-
čneme zdobit. Vždycky 24. 12. dáme 
stromeček do stojanu a ozdobíme ho. 
Nejvíc bych si přála, aby se vymyslel 
lék na covid-19 a byla to nemoc, která 
se dá vyléčit dobře, jako třeba angína. 
A pod stromečkem bych uvítala chyt-
ré hodinky, protože mě stále zajímá, 
kolik je hodin. Abych pořád neseděla 
doma, tak si přeji pennyboard a  na 
něm bych mohla jezdit a  více se hý-
bat. Na Vánoce by mohlo napadnout 
hodně sněhu, aby iglú, které jsme po-
stavili, zůstalo a  neroztálo. A  mé po-
slední přání je, abychom byli všichni 
doma spolu a užili si celý Štědrý den. 
(E. S.)

V  naší družince jsme se na prosi-
nec a předvánoční čas moc těšili. Do 
třídy jsme si dali adventní kalendář, 
ve kterém jsme každý den odkryli je-
den malý úkol spojený s  adventním 
časem a  ten jsme splnili. Měli jsme 
vyrobit dárky pro rodiče, ozdoby na 
stromeček, nakrmit ptáčky, aby v zim-
ním počasí nestrádali, ale také si po-

Hitem letošní zimy se v 5. B stala hra na Bobotubes (ve 
světě známé pod názvem Boomwhakers), plastové hudeb-
ní roury, které podle délky a barvy hrají jednotlivé tóny. Na-
učili jsme se na ně hrát několik lidových písniček a také vá-
nočních písní a koled. Pro děti je to velmi zábavné spojení 
hry na hudební nástroje, zpěvu i pohybu. Kromě dvou zá-
kladních řad stupnice C dur jsme si nově pořídili i dvě sady 
půltónů, tak můžeme začít hrát písničky i v jiných tóninách. 
Už se na to moc těšíme!

Mám rád, když se rodina sejde do-
hromady a  jíme spolu, posloucháme 
koledy a  povídáme si. Mám rád, když 
sněží. Děláme se sestrou koulovačky, 
sněhuláky a andělíčky. A taky mám rád 
máminu polívku a řízek. Když zdobíme 
stromeček, tak táta dává na špičku hvěz-
du. S mámou budeme péct perníčky. (T. 
Ch.)

Chtěla bych, aby u nás byla babička, 
nikdo se na nikoho nezlobil a  všichni 
si díky tomu užili Vánoce. Přeju si, aby 
k nám přišel Ježíšek a udělal nám krás-
né a veselé Vánoce. Přeji si, aby napadl 
sníh. Chtěla bych, aby se všem splnilo 
vánoční přání, a s mámou péct cukroví. 
To jsou moje vánoční přání. (M. V.)

Na Vánoce si přeji, aby byla celá ro-
dina spolu a aby přijeli babička a děda. 
Doufám, že napadne sníh. Těším se, až 
na Štědrý den půjdeme na procházku, 
po které přijde Ježíšek. Ze všeho nejvíc 
si přeji LEGO Technic. (P. Z.)

Přeji si, abych jel za babičkou. Chci, 
aby nebyl v oceánech plast, papír a sklo 

vídat o  vánočních tradicích a  vyrobit 
betlém. Vše jsme poctivě plnili, i když 
nám naše plány na pár dnů překazila 
nařízená karanténa. 

Každý den také trávíme alespoň 
hodinu venku. Letos napadl sníh, a tak 
bylo o zábavu postaráno. Děti byly sice 
mokré a  špinavé, ale zato spokojené. 
A  protože jsou v  naší družince jenom 

a lidi neničili přírodu a cizí majetek. Taky 
si přeji, aby byli lidé zdraví. (D. H.)

Moje vánoční přání je, aby byla celá 
naše rodina pohromadě. Také si pře-
ji počítač, aby na Vánoce napadl sníh 
a  byla dobrá večeře. A  těším se na to, 
jak půjdeme do pokoje, za pět minut 
zazvoní zvoneček, my vyjdeme, pod 
stromečkem budou dárky a všichni bu-
deme spolu. (J. S.)

K Vánocům bych si moc přála, aby už 
nebyl covid-19. Také si přeji nové brusle, 
které můžou být kolečkové i lední, a aby 
byl celé Vánoce sníh a  led na brusle-
ní. Na Vánoce bych moc chtěla, aby se 
mamka nezlobila při pečení vánočního 
cukroví, a  stromeček s  barvou baněk 
do stříbrna, protože ho většinou tako-
vý máme. Ještě bych chtěla, aby nikdo 
z naší rodiny nebyl nemocný. (S. CH.)

Moje vánoční přání je, abychom byli 
všichni zdraví. Přeji si, aby nebyl korona-
virus. Přeji si mít stromeček a těším se na 
to, že budeme péct cukroví. Moc bych si 
přála, aby byl ohňostroj. (V. H.)

hodné děti, přišel k  nám v  pondělí 
20. 12. Ježíšek a  přinesl nám dárky 
v  podobě nových hraček a  her, které 
jsme hned pořádně vyzkoušeli. Před 
odchodem na prázdniny jsme ještě 
splnili poslední úkol z našeho kalendá-
ře. Zopakovali jsme si vánoční koledy, 
aby je děti mohly zazpívat doma u vá-
nočního stromečku.
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Kuchařská show
Kristýna Jandíková, foto: Kristýna Jandíková

Blížily se Vánoce a  nás v  družině 
čekala soutěž, jejíž název v  mnohých 
oprávněně vzbuzuje chuť k jídlu – Ku-
chařská show. Že by se jednalo o  tré-
nink na vánoční hodování? Nikoli. 
V této soutěži sice jídlo opravdu hrálo 
hlavní roli, ale ne tak, jak by se na první 
pohled mohlo zdát.

Hned na začátku týdne bylo naším 
úkolem vytvořit dva kuchařské týmy. 
Nejdříve byli zvoleni dva majitelé re-
staurací a  ti si poté vybrali svůj tým. 
A tak vznikla dvě špičková restaurační 
zařízení – restaurace U Hambáče a Po-
hádková restaurace.

Po splnění nutných formalit začaly 
obě skupiny pracovat na svých jídel-
níčcích. Každá dvojice měla vytvořit 
jeden hlavní chod s  přílohou, dezert 
a nápoj. Vše mělo být samozřejmě do-
plněno o ručně kreslené obrázky. Ten, 
kdo však vsadil na klasiku a hodlal svůj 
jídelní lístek zaplnit obvyklými dobro-
tami české kuchyně, jako je řízek, vep-
řo knedlo zelo či rajská omáčka, se již 
dopředu ochudil o značný počet bodů 
při konečném hodnocení. Tvůrcům jí-
delníčků totiž bylo doporučeno, aby 
při vymýšlení jídel nechali řádně zapra-
covat svoji fantazii a dali tak vzniknout 
zcela originálním pokrmům s  ještě 
originálnějšími názvy. A tak se na jídel-
níčcích objevily takové rarity jako na-
příklad vlajkové knedlíky s bleskovým 
masem a duhovým salátem nebo sně-
hurkové hranolky.

Po náročných přípravách nastal ko-
nečně den D. Nejdříve měla jedna sku-
pina hostit druhou a druhá skupina se 
proměnila v  porotce – hosty, poté se 
role obrátily. Hodnotila se nejen spo-
kojenost s pokrmem, ale také chování 
kuchařské dvojice při vaření, doba pří-

pravy pokrmu, vzhled pokr-
mu, obsluha a celkový dojem 
z pobytu v restauraci. Oba ku-
chařské týmy byly připraveny 
a  odhodlány pohostit zákaz-
níky a  poskytnout jim neza-
pomenutelný gastronomický 
zážitek. Doposud však zůstá-
vala nezodpovězena základní 
otázka „Z čeho budeme v re-
stauracích vařit?“. Byl snad ně-
kdo pověřen zásobováním? 
Nikoli. Potravin netřeba. Po-
stačí barevné papíry a troška 
fantazie. Vaření, pečení, sma-
žení a další kuchyňské aktivi-
ty byly nahrazeny stříháním, 
lepením a kreslením. Zkrátka 
vše bylo z papíru – jídlo i ná-
dobí. Všechno ostatní však 
probíhalo jako v  klasické re-
stauraci. Číšník se servírkou pobíhali 
po place ve snaze uspokojit i ta nejvy-
pečenější přání náročných zákazníků, 
kuchaři se potili v kuchyni a hosté ne-
trpělivě vyhlíželi svůj vysněný pokrm.

Ve chvíli, kdy si všichni hosté objed-
nali, zavládl v kuchyni ruch a chaos jako 
v pravé restauraci. A došlo samozřejmě 
i na tradiční omyly a chyby, které snad 
každý majitel restaurace už někdy za-
žil – jeden host obdržel pokrm, který si 
neobjednal, jiný zase musel příliš dlou-
ho čekat… Míra nervozity sice stoupa-
la, ale naštěstí nepřekročila únosnou 
hranici – komunikace mezi zaměstnan-
ci byla jen mírně napjatá a  na házení 
talířů nedošlo. 

Na závěr můžeme pogratulovat 
oběma kuchařským týmům – během 
několika dnů si prošly pravým ku-
chyňským peklem, ale nevzdaly se! Při 
závěrečném hodnocení sice zvítězila 

restaurace U  Hambáče, ale protože 
byly výsledky poměrně vyrovnané, 
obdržely nakonec oba kuchařské týmy 
pozvání na hostinu, která byla odmě-
nou za jejich těžkou práci v posledních 
dnech a která byla složena z vybraných 
dobrot, tentokrát 100% jedlých. Sou-
částí hostiny byla zcela nová soutěž 
v  ochutnávání pokrmů, během které 
se stoly prohýbaly pod tíhou laskomin, 
jako byly například palačinky, lívance či 
perníčky… 

Naše více než týdenní exkurze do 
nitra české gastronomie byla zábavná 
i poučná, vyzkoušeli jsme si, jak těžké 
je řídit restauraci, naučili jsme se sesta-
vit jídelní lístek, okusili atmosféru na 
place i v kuchyni a trénovali trpělivost 
při komunikaci s netrpělivými zákazní-
ky. A tak je teď na čase minimálně na 
rok odložit naše papírové kuchyňské 
náčiní.

Kuchařská show ve školní družině

Kroužky v ZŠ
Vladimíra Suchánová a Jarmila Motlíčková

„Kdo si hraje, nezlobí.“ Je pro mne pokaždé milým zjiš-
těním i znovu ujištěním se, že děti, které mají programem 
správně naplněný čas, opravdu nezlobí. Vidím to také kaž-
dý týden v kroužcích. 

Menší děti spolu s paní učitelkou Markétou plní každý 
čtvrtek (Zpěvohrátky) chodby školy krásným zpěvem a ve 
středu společně s paní vychovatelkou Kristýnou sportují.

Jednou za dva týdny dojíždí za dětmi vedoucí do krouž-
ku Veselé vědy.

Tradičně oblíbený kroužek keramiky (pro větší děti) je ka-
ždé úterý beznadějně naplněný nadšením a tvořivostí. Paní 
vedoucí se střídají, ale děti si evidentně pokaždé užívají prá-
ci s keramickou hlínou i následné glazování. Výrobky nejsou 
k dispozici hned, ale po vypálení je radost ještě větší než při 
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samotném tvoření. Mnohdy je výsledek trochu překvape-
ním, ale pokaždé je krásný. Děti tvořily i výrobky, kde byla 
keramika doplněna i jiným materiálem – podzimní draci pro-
vázkem a papírovými střapci, Mikuláš, čert a anděl byli na-
vázáni k sobě sisalem a jistě potěšili na nejedné zdi. Mističky 
z lístečků i talířky ve tvaru ryby budou krásným dárkem.

Čtvrtky máme už od začátku podzimu věnované Šiku-
lům a kroužku stolních a deskových her. 

Šikulové tak mají za sebou výrobu podzimních dýňo-
vých lucerniček, listového závěsu na dveře či stěnu, malo-
vání na kameny, vyrábění obrázků na dřevěné podložce, 
malování na sklo i  výrobu andílků a  vánočních přáníček. 
Šikulům pod rukama vznikají krásné věci, které snad těší 
rodiče i ostatní obdarované.

V kroužku stolních a deskových her si každý týden za-
hrajeme novou hru. Ne ve všech rodinách je možné, aby se 
u stolu sešli ve čtyřech, nás bývá i víc. Je milé, že děti samy 
nosí hry a seznamují s nimi ostatní. Kromě nových her pro 

větší počet osob jsme si společně zahráli i „párový“ Logik, 
který určitě mnozí rodiče pamatují, a společně jsme objevili 
i logické hry pro jednoho. Každé setkání je jiné a je milé, že 
bez ohledu na vítěze konkrétní hry vyhráváme všichni. Ví-
tězstvím je příjemně strávený čas a spousta zábavy.

Také v obou logopedických kroužcích děti pilně procvi-
čují výslovnost jednotlivých hlásek, zrak, sluch a  jemnou 
i  hrubou motoriku. Hrajeme jazykové hry, cvičíme paměť 
a rozvíjíme slovní zásobu. Umíme řešit logopedické hádan-
ky, učíme se říkanky a vyprávíme si pohádky. 

Radost nám dělají šikovní čtenáři z řad čtvrťáků a páťá-
ků. Někteří už přečetli mnohem víc než jednu knihu za mě-
síc. A  do krásné učebny – čítárny – chodíme za odměnu. 
Také pilně navštěvujeme místní knihovnu, kde pro nás paní 
knihovnice vždy připraví nějakou zajímavou besedu. Kdo 
totiž hodně čte, hodně toho ví.

Všem přejeme krásné Vánoce, pevné zdraví, pohodu 
v rodinném kruhu a úspěšný bezcovidový nový rok.

 Klub rybářů
Lukáš Zekl

Informace pro členy:

1. Zákaz lovu ryb bude od 1. 1. 2022 – 
4. 3. 2022.

2. Výroční členská schůze se v lednu ani 
únoru neuskuteční z důvodu pande-
mie – možná bude v průběhu roku.

3. Veškeré návrhy na nové podněty či 
změny v organizačně rybníkářském 
řádu na rok 2022 posílejte na e-mail: 
zeklluk@seznam.cz nebo je přijď-

te sdělit osobně do rybářské chaty 
v sobotu 8. 1. a 15. 1. 2022.

4. První prodej povolenek se uskuteční 
v sobotu 5. 3. 2022.

5. Ceník všech povolenek bude pro-
jednávat předsednictvo KR HuB  na 
lednové schůzi.

6. V  roce 2022 proběhne slavnostní 
„den otevřených dveří“ nové rybář-
ské chaty pro všechny občany Hru-

šovan.
7. V  roce 2022 jsou v  plánu tradiční 

rybářské závody, noční rybolov, roz-
loučení s prázdninami a snad i rybář-
ský kroužek.

Všem přeji do nového roku hlavně 
pevné zdraví, stálou práci, štěstí na kaž-
dém kroku, mnoho krásných chvil a zá-
žitků u vody a optimismus do žil.

 Mikulášská a vánoční besídka v Klubu seniorů 7. 12. 2021
Eliška Kubová, foto: Eliška Kubová

Z důvodu pandemie covid-19 byla v roce 2021 činnost 
Klubu seniorů omezena, proto jsme obě besídky spojili 
do jednoho dne. Měli jsme zajištěný program dětí z ma-
teřské školy, který jsme museli zrušit. Seniorů, kteří Klub 
navštěvují, je méně z  důvodu nemocí i  z  jiných důvodů. 
Proto jsme se dohodli, že si občerstvení připravíme sami 
i s  tím, že kdo bude moci, donese na ochutnání vánoční 
cukroví, které má napečené. Každý rok jsme měli pozvané-

ho muzikanta, ale ani on za námi ze zdravotních důvodů 
nemohl přijít. Mikuláš nás také tentokrát nenavštívil. My 
jsme se ale s touto situací vyrovnali po svém, pobavili jsme 
se společně různým vyprávěním a poslechem reproduko-
vané hudby. Tento den jsme ukončili naše setkávání v Klu-
bu seniorů pro rok 2021. 

 V roce 2022 připadá provoz v Klubu seniorů na každé 
úterý od 14 hod.
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Stanislav Pospíšil

Klub seniorů v  roce 2021 zahájil 
již sedmnáctý rok své činnosti, která 
byla velmi vážně narušena epidemií 
covid-19. Státem byla vyhlášena řada 
opatření, která nám bránila v setkávání. 
Navíc v  té době jsme neměli k  dispo-
zici dostatečné prostory. Svoji činnost 
jsme zahájili až 25. srpna 2021, kdy nám 
bylo umožněno užívat prostory v nově 
postaveném „Sokecu“. Na zbytek roku 
byl vypracován plán kulturní činnosti. 
V  tomto roce bylo v  klubu evidováno 
celkem 39 členů, z toho 34 žen a 5 mužů. 
Během roku naše řady opustil pan Jiří 
Fiala a k 1. 10. 2021 ukončil svoji činnost 
dosavadní vedoucí klubu pan Stanislav 
Pospíšil. Rada obecního úřadu pověřila 
vedením pana Miroslava Vozdeckého 

s  tím, že jeho zástupcem bude paní 
Eliška Kubová. Členové se schází pravi-
delně jednou týdně, v úterý ve 14 hod.  
Průměrná účast je 20 až 25 členů. Byla 
učiněna opatření, všichni účastníci pro-
šli očkováním proti covidu-19 a u stolu 
sedí maximálně šest osob. Kromě již 
zmíněných pravidelných schůzek jsme 
se zúčastnili akcí vyplývajících z  plánu 
kulturní činnosti. Dne 8. 10. 2021 se 
uskutečnil autobusový zájezd na výsta-
vu Floria dušičky 2021 v Kroměříži. Dne 
6. 11. 2021 byl uspořádán autobusový 
zájezd na divadelní představení do Bo-
leradic, kde místní soubor nastudoval 
hru Pohádka máje od bratří Mrštíků. 
Dne 7. 12. 2021 byla připravena miku-
lášská nadílka, kde měly vystoupit děti 

z mateřské školy. Kvůli opatřením byla 
nadílka zrušena. Dne 11. 12. 2021 byl 
připraven autobusový zájezd na výsta-
vu Andělské Vánoce v Kroměříži.  Výsta-
va byla také již pro zmíněná opatření 
zrušena. Všechny plánované akce jsou 
nastaveny tak, aby odpovídaly i fyzické 
zdatnosti účastníků. Na tyto činnosti 
nám obecní úřad pravidelně přispívá. 
Finanční prostředky jsou využívány 
hlavně na dopravu. Za pomoc děkuje-
me a věříme, že i v dalším období nám 
ze strany obecního úřadu bude zacho-
vána přízeň. Zpráva ukazuje, jak různo-
rodě lze využít volný čas seniorů. Věřím, 
že v dalším období se nám lépe podaří 
naplnit program daný zpracovaným 
plánem. 

 Zpráva o činnosti Klubu seniorů v Hrušovanech u Brna za rok 2021

Drakiáda
Jana Šnajnarová, foto: Tomáš Franěk

Ani letos jsme nemohli vynechat 
každoroční podzimní Drakiádu, která 
se konala v  sobotu 13. 11. 2021. Nej-
prve proběhlo u  kostela vyhodnocení 
první soutěžní kategorie o  nejkrásněj-
šího ručně vyrobeného draka. Vybraná 
porota rozhodla, že nejkrásnějším byl 
pyramidový drak družiny Ještěrek, který 
si prvenství určitě zasloužil. Na druhém 
místě se pak umístila družina Laněk a na 
třetím družina Bobrů. Po vyhlášení vítě-
zů jsme se přesunuli za hřbitov k vyhod-

 Táborníci

nocení druhé kategorie o nejlépe létají-
cího draka. I když mrholilo a bylo téměř 
bezvětří, podařilo se s některými draky, 
a to dokonce i s těmi ručně vyrobený-
mi, vzlétnout vysoko. S nejlépe létajícím 
drakem obsadil první místo T. C., na dru-
hém místě se umístila S. T. a třetí místo 
patřilo M. D. a družině Bobrů.

Všem účastníkům děkujeme, výher-
cům gratulujeme a budeme se těšit na 
další ročník. Určitě se bude opět na co 
koukat a snad nám bude i více foukat. 
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Mikulášská a vánoční besídka trošku jinak
Marek Doležal, foto: Tomáš Franěk, Jana Šnajnarová, Veronika Vymazalová

U Táborníků bývá zvykem, že během prosince pořádáme pro své 
členy dvě besídky – mikulášskou a  vánoční. Na těchto besídkách se 
tradičně setkává celý oddíl, a mají se zde tedy možnost potkat děti ze 
všech družin.

V  loňském roce jsme ovšem čelili výzvě v podobě komplikované 
epidemiologické situace, ke které jsme těmito aktivitami nechtěli při-
spívat. Situaci jsme nakonec jednoduše vyřešili tím, že jsme obě tyto 
besídky uspořádali po družinách. Děti tak nebyly ochuzeny ani o mi-
kulášský balíček dobrot na mlsání a ani o ručně vyráběné vánoční dá-
rečky od jiných družin.

Vánoční besídka Včelek

Vánoční besídka Bobrů Mikulášská besídka Ještěrek

Cvičení pro nejmenší děti „Sokolí hnízdo“
Pavel Kadlec a Eva Kadlecová

Už delší dobu jsme v Hrušovanech postrádali prostor, 
kde by se děti mohly scházet se svými vrstevníky a my, ro-
diče, zase s těmi svými. Prostor, kde bychom mohli společ-
ně cvičit, hrát si, tvořit, ale také si jen tak povídat a aktivně 
odpočívat. 

T.J. Sokol Hrušovany u  Brna tedy od ledna spouští 
kroužek cvičení pro nejmenší děti na Sokecu. Děti ve věku 
od 1 do cca 2,5 roku budou cvičit ve čtvrtek od 15 do 16 
hodin. Dále bude navazovat starší kategorie. Děti od cca 
2,5 do 4 let budou cvičit hned po nich, tj. od 16 do 17 ho-
din. Jsme si vědomi, že takto malé děti neudrží pozornost 
po celou dobu, a proto je hodina rozdělena na dvě části. 
V první části bude probíhat organizovaná pohybová akti-

 T.J. Sokol Hrušovany u Brna

vita dětí za asistence jejich doprovodu, ve druhé části pro-
bíhá volnější zábava. Neklademe si ambice nastartovat 
kariéru vrcholového sportovce. Cílem je, kromě samotné-
ho přirozeného pohybu dětí, rozvoj schopnosti spoluprá-
ce, radost ze setkávání a interakce dětí. Tento kroužek by 
měl být jakýmsi jádrem a první aktivitou nově vznikajícího 
rodinného centra „Sokolí hnízdo“ pod křídly T.J. Sokol Hru-
šovany u Brna.

Cena kroužku je 400 Kč za kalendářní rok. Podmínkou 
je účast odpovědného dospělého zástupce ke každému 
dítěti. Kapacita kroužku je omezená.

Kontakt na vedoucí kroužku: Eva Kadlecová, tel. 
777 990 174, e-mail: eva.kadlecova@zksvoboda.cz.
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Volejbalový kroužek pro mládež

Cvičení všestrannosti

Pavel Kadlec, foto: Pavel Kadlec

Pavel Kadlec, foto: Gabriela Hulatová

Dvakrát týdně probíhají ve sportovní hale na Jízdáren-
ské ulici tréninky volejbalu pro mládež, a to vždy v pondě-
lí a ve čtvrtek od 18:00 do 19:30. Trénink se těší nebývalé-
mu zájmu. 

Před Vánoci jsme pro naše svěřence připravili turnaj, 
kterého se účastnily tři desítky mladých volejbalistů. Sou-
těžilo se ve dvou kategoriích: mladší a starší. V obou sku-
pinách byly tři týmy. V mladší kategorii byla upravena pra-
vidla a týmy byly doplněny zkušenými dospělými volejba-
listy. Vítězem v mladší kategorii se stali Jana Karbanová, 
Anička Chmelíčková a Robert Dosoudil. Ve starší kategorii 
zvítězil tým ve složení Adam Souček, Lukáš Smejkal, Sa-
bča Vangelová, Lucka Vrbová, Eliška Kvasnicová a Robert 
Šimek. Jsme moc rádi, když jsme viděli velký pokrok, a to 
především u těch, kteří pravidelně chodí na tréninky. 

V úterý a ve čtvrtek od 17:00 do 18:00 mohou děti na 
Sokecu sportovat ve cvičení všestrannosti. 

Pro cvičence jsme připravili „Sokolskou knihu“, obdobu 
žákovské knížky, kam se budou zapisovat výkony ve vybra-
ných disciplínách. Bude tak jasně vidět, jak se který sporto-
vec zlepšuje. I když si budeme evidovat „rekordy“ v jednot-

livých věkových kategoriích, cvičenci ve skutečnosti soutěží 
jen sami se sebou a srovnávají své výkony v průběhu času. 
Knížku si na závěr mohou nechat jako památku a rodiče as-
poň uvidí, co se ve cvičení dělo a co se děti naučily.

Vítány jsou i děti ze 2. stupně ZŠ, které se zde mohou lec-
cos naučit, potrénovat a posílit.

Součástí turnaje byla i „exhibice“ hráčů hrajících první 
ligu AVL v Brně, aby mladí viděli, jak bude vypadat jejich 
hra, když u volejbalu vydrží a budou dál poctivě trénovat.

Vánoční turnaj – závěrečný nástup

Cvičení na airtrackuCvičení všestrannosti na Sokecu

Vánoční turnaj – boj o první místo

Vánoční turnaj – pozdravení soupeřů
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Ze života obce / KulturaZe života obce / Kultura

Havran polní

Kavka obecná

 Ornitologické okénko
Zdeněk Kaláb, foto: Zdeněk Kaláb

Dostávám od přátel častý dotaz, odkud se u nás v zimě 
berou havrani polní a jak se poznají od ostatních krkavcovi-
tých. Můj otec to vyřešil jednoduše a říkal jim paušálně ka-
voni. U nás v okolí Hrušovan se vyskytují většinou zimující 
havrani, kteří přilétli z Polska a Běloruska. Hnízdící havrany 
v Česku uvidíte a hlavně uslyšíte např. v Pardubicích nebo 
v Českých Budějovicích, kde hnízdí v koloniích na vysokých 
stromech. Zimující havrani létají z Brna podél Svratky hledat 
potravu na polích a skládkách. Při přeletech tvoří velká pro-
táhlá hejna v podobě hadů. V těchto hejnech bývá značný 
podíl kavek obecných. Ty jsou poznat podle velikosti (jsou 
menší) a hlasu. Havrani krákají dlouze a kavky jen krátce, spíš 
jen štěkají. Při bližším pohledu je rozeznáte lépe. Havran je 
černý s kovovými odlesky do fi alové barvy a má lysý a šedý 
zobák. Kavka je šedá s  tmavším obličejem a  má nápadné 
bělošedé oči. Hnízdí u nás v dutinách stromů a různých vý-
klencích. Koncem léta po vylétnutí z hnízd tvoří kavky hej-
na, která hledají potravu společně a také spolu nocují, třeba 
na střeše vodárenské věže „Svitu“ nebo v oblíbeném stromě. 
Bývá jich i 200. Na dvoře naší bývalé sokolovny jsem je vídal, 
jak nocují ve stromě i během hodové zábavy. V zimě také 
spávaly spolu s havrany na stromech v lesíku u „Prefy“ nebo 
v Židlochovicích na stromech podél Svratky. V posledních 
letech nocují v Brně v Pisárkách. Havran na fotce má nety-
pický zobák – je zakřivený a přerostlý, normálně bývá rovný. 
Vrány, krkavce, sojky, straky a ořešníky si nechám na příště.

 Stejné místo, jiná doba
Pavel Kadlec, foto: Pavel Kadlec

Porovnejte na fotografi ích, jak vypadaly Hrušovany dříve 
a  nyní – stejné místo, jiná doba. Pokud máte ke zveřejněným 
fotografi ím jakékoli doplňující informace, komentář nebo vlast-
níte staré fotografi e, o které byste byli ochotní se podělit, kon-
taktujte kronikářky na e-mailu kronika@ouhrusovany.cz nebo 
na telefonním čísle 725 772 774.

Starý snímek zachycuje ulici Masarykovu 28. 1. 
1977. Původní povrch vozovky tvořila žulová dlažba. 
Asfalt se pokládal přibližně až v  polovině 80. let po 
vybudování kanalizace v ulici. V současné době vyža-
duje především kanalizace, ale i vozovka opět kom-
pletní opravu.

Ulice Masarykova před 45 lety Ulice Masarykova nyní
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KulturaKultura

Inzerce

 Kulturní kalendář
připravila Eva Kadlecová

Leden

28. 1. Ples SPCCH (hala Jízdárenská)

Únor

5. 2. Bodování vín (hala Jízdárenská)
12. 2. Výstava vín (hala Jízdárenská)

Březen

5. 3. Fotbalový ples (hala Jízdárenská)
8. 3. MDŽ v Klubu seniorů (Sokec)
12. 3. Hasičský ples (hala Jízdárenská)

Kulturní kalendář
připravila Eva Kadlecová

Leden

28. 1. Ples SPCCH (hala Jízdárenská)

Únor

5. 2. Bodování vín (hala Jízdárenská)
12. 2. Výstava vín (hala Jízdárenská)

Březen

5. 3. Fotbalový ples (hala Jízdárenská)
8. 3. MDŽ v Klubu seniorů (Sokec)
12. 3. Hasičský ples (hala Jízdárenská)
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Hrušovany ve fotografi íchHrušovany ve fotografi ích

Rybník Vodárna v listopadu 2021 (foto Dominika Lienerthová)

Zaměstnanci fi rmy Hitachi při dobrovolnickém sázení za halou na Jízdárenské (foto Zdenka 

Ambrožová)

Mikulášská besídka v MŠ (foto Michaela Černíková)

Vánoční strom se statickým betlémem (foto Roman Ivičič)

Zpívání dětí z MŠ pro Klub seniorů (foto Michaela Černíková)

Pohled na budovu ZŠ od Šatavy (foto Josef Valoušek)

Rybník Vodárna v prosinci 2021 (foto Lukáš Zekl)

Mikulášské zpívání před kostelem (foto Lenka Betášová)


