
Z á ř í  2 0 1 0V y c h á Z í  č t V r t l e t n ě

www.hrusovanyubrna.cz



2 Hrušovanský zpravodaj Září 2010

Obsah

  Obecní úřad
 3 Slovo starosty
  Co se za uplynulé volební období podařilo 

udělat. Strategický rozvojový plán, výhled 
nových pracovních příležitostí. Co nás čeká 
v nejbližší budoucnosti.

 4 Poděkování rodiny
 5 Výběr z usnesení č. 24/ZO/10
 5 Výběr z usnesení č. 25/ZO/10
 6 Slovo místostarosty
  Bilance na konci volebního období

 7 Změna sídla obecní policie
 8 Volby 15. a 16. října 2010 – 

informace
 9 Hrušovanské okruhy 2010
  Informace a poděkování organizátorům

  Komise
 16 Komise pro občanské záležitosti
  Významná životní jubilea
  Setkání rodáků

 34 Kulturní komise
  Plán akcí říjen–listopad
  Poděkování na závěr

 AZ občasník kronikáře
 17 Jídlo našich babiček
 20 Z historie závodů 

a provozoven: Štěrkovny 
a pískovny

 22 Události známé, neznámé…
  Historie vedení kronik v Hrušovanech u Brna

 23 Hrušovanský historický 
kalendář 2009

 Školy
 12 Základní škola
  12 Nový školní rok
  14 Adaptační pobyt

10 Mateřská škola
  Začátek školního roku v MŠ

 Organizace
 36 Sbor dobrovolných hasičů
  Jaro a podzim 2010 s SDH

 39 Táborníci
  Tábor Újezd 2010 př. n. l.: Tajemství scarabea

 Volební inzeráty
 25 Mladá změna
 26 ČSSD
 27 KSČM
 28 Mladá změna
 29 KDU-ČSL a nestraníci
 31 TOP09
 33 Sdružení nestraníků

Hrušovanský zpravodaj
Čtvrtletník, číslo 3/2010
vychází v září 2010

Vydává Obec Hrušovany, Masarykova 17, 
Hrušovany u Brna, IČ: 281824

Evidenční číslo: MK ČR 10090
Redakční rada:
Ing. Josef Valoušek, Vlastimila Adamová,
Petra Boháčová, Jiří Sklenář
Josef Kučera, Rudolf Schmidt,
Ing. Geminidas Masteika.

Uzávěrka příštího čísla je 4. 12. 2010.
Delší příspěvky dodávejte, prosím, na disketě 
nebo na email valousek@volny.cz

Redakční rada příspěvky stylisticky ani 
pravopisně neupravuje, za správnost odpovídá 
autor.

Ceny inzerce: 750 Kč za celou stránku, 375 Kč 
půlstránka, 188 Kč čtvrtstránka apod (+DPH).



3Hrušovanský zpravodaj Září 2010

Vážení spoluobčané,

zní to sice neuvěřitelně, ale čtyřletý mandát je 
minulostí a čekají nás komunální volby ve dnech 15.–
16. 10. 2010.

Program, ze kterého jsme vycházeli, „2006–2010“, je 
minulostí a  můžeme tedy hodnotit jeho výsledky. 
Podle mého názoru je takřka naplněn a přiznám se, že 
jsem vcelku spokojen. Výpadek finančních prostředků 
zapříčinil, že řada úkolů nemohla být splněna a je minimálně zpožděna, pokud 
příští zastupitelstvo bude kontinuální. 

Musím také konstatovat, že obec byla velmi úspěšná v  získávání dotačních 
financí a  řada věcí byla naplněna nad rámec úkolů. Chci poděkovat 
pracovníkům úřadu, v čele s tajemnicí, za spolupráci a omluvit se, že jsem jim 
množstvím získaných dotací nadělil práci, která byla hodně nad rámec běžné 
agendy. 

Za  velmi důležité považuji to, že zastupitelstvo, včetně rady, bylo schopné 
pracovat bez konfrontací a  ku prospěchu obce. Za  nejdůležitější považuji 
,,nastartování“ koncepčního rozvoje. Základem byl ,,Strategický rozvojový 
plán,, a  zpracování koncepcí, které jsou pro obec životně důležité v  oblasti 
revidování nedostatků a  dalšího směřování. Toto vše vyústilo v  potřebu 
vypracovat nový územní plán obce, včetně zmenšení dobývacích prostorů, 
abychom mohli vytvářet nová pracovní místa. 

Dům důstojného stáří a  zahájená adaptace sportovní haly přinesou obci 
23  nových pracovních míst. Vytvoření nových průmyslových ploch může 
přinést v budoucnu 100–150 nových pracovních příležitostí. Nezastupitelnou 
roli sehrává dokončený obchvat obce. Sami všichni vidíte, že naše koncepce 
slaví úspěch. Takřka všechny silniční stavby v ČR jsou zastaveny.

Co čeká příští zastupitelstvo všichni víme, řešit čistírnu odpadních vod, 
zajistit místa v mateřské škole (akce zahájena), zvýšit počet parkovacích míst, 
revitalizovat rybník a  řešit estetiku zeleně v  obci, zvýšit ozelenění krajiny, 
zlepšit zdravotnické služby, školství, dopravu a další. 

ObecSlovo starosty
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Předkládám červenou knihu závazků, ze které jednoznačně plynou povinnosti 
s možností finančních sankcí a jiných důsledků.

Po posledních událostech v obci se chci zmínit o oblasti bezpečnosti. Z hlediska 
prevence jsme v  obci udělali, co bylo možné. Zřídili obecní policii, služebnu 
PČR, (výpověď k 31. 8. 2010), finanční prostředky na osvětu, vybavení, a přesto 
je to málo. Doporučuji posílit obecní policii v  příštím roce o  dalšího strážníka, 
osazovat kamerový systém, zvýšené dopravní prahy v ulicích na snížení rychlosti 
vozidel. V životě řadu věcí pokazíme, řada věcí se dá napravit, ale zničené zdraví 
a ztracené životy navracet neumíme.

Se smutkem v srdci jsem zaslal kondolenci do Dolních Bojanovic, Elišce Fraňkové 
přeji brzké uzdravení. 

Občas slýchám, že strážníci jsou zbyteční, že jsou to vyhozené peníze. Příště 
mohou jít se mnou ti, kteří to tvrdí. Osamělí lidé, kterým strážníci pomohou díky 
tlačítkům nebo včasným zásahem, budou odpovídat těmto názorům.

Chci poděkovat všem zastupitelům, radním, pracovníkům obce a úřadu, členům 
komisí a výborů, pracovníkům organizačních složek, příspěvkových organizací 
a všem občanům, kteří nám v naší práci pomáhali.  

    S pozdravem    

     Miroslav Rožnovský, starosta obce

Obecní úřad Slovo starosty (pokračování)

Poděkování
Jménem Elišky Fraňkové a celé naší rodiny bychom chtěli 

poděkovat stárkům, kamarádům a spoluobčanům, kteří pomáhali 
u tragické autonehody dne 21. 8. 2010 a všem, co drží Elišce palce.

Velmi Vám děkujeme

Fraňkovi
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Obecní úřadVýběry z usnesení zastupitelstva

I. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
 1. Informaci o provedeném auditu škol
 2. Informaci o kolaudaci obchvatu
 3. Informaci o vydaném stavebním povolení na MŠ 

Jízdárenská
 4. Informaci ve věci zakázky na CAS 20

II. Zastupitelstvo obce schvaluje:
 1. Program jednání ZO 26. 7. 2010
 2. Počet členů zastupitelstva obce na období 

2010–2014: 15 členů ZO
 3. Rozpočtové opatření č. 3/2010
 4. Rozpočtové opatření č. 4/2010
 5. Koncepci mobiliáře obce
 6. Smlouvu  o zřízení věcného břemene č. Hru-

10001 (SELF servis, spol. s r. o.)
 7. Zrušení vyjmenovaných Hlavních úkolů obce dle 

předloženého návrhu
 8. Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2010 o místním 

poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj 
nebo jiné technické herní zařízení

 9. V souladu se zákonem č. 128/2000 Sb, 
o obcích, ve znění pozdějších předpisů pro-
dej pozemků parc. č. 1852/83 a 84, každá 
o výměře 21 m2, k. ú. Hrušovany u Brna

 10. V souladu se zákonem č. 128/2000 Sb, o ob-
cích, ve znění pozdějších předpisů prodej 
pozemků parc. č.1852/85, o výměře 21 m2, 
k. ú. Hrušovany u Brna

 11. V souladu se zákonem č.128/2000 Sb, o ob-
cích, ve znění pozdějších předpisů prodej 
pozemků parc.č. PK 360/1e, PK 2545f, PK 
361/2g, o výměře 223 m2, k. ú. Hrušovany 
uBrna 

 12. Zadávací dokumentaci pro výběr doda-
vatele veřejné zakázky malého rozsahu – 
vypracování ÚP Hrušovany u Brna

 13. Řešení lokality Stávání dle předloženého 
návrhu varianta č. 2, při dodržení všech 
právních norem

Výběr usnesení č. 24/ZO/2010  
z jednání Zastupitelstva obce Hrušovany u Brna konaného dne 26. 7. 2010

I. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
 1. Zprávu výboru pro realizaci
 2. Zprávu finančního výboru
 3. Zápis č. 1 revizní komise DSO Region Židlocho-

vicko

 II. Zastupitelstvo obce schvaluje:
 1. Zprávu starosty
 2. Zprávu místostarosty
 3. Rozpočtové opatření č.5/2010
 4. Rozpočtové opatření č.6/2010
 5. Přijetí daru od f.Tymet real estate s.r.o.
 6. Kupní smlouvu na inž. sítě (vodovod 

a kanalizace) – Tymet real estate s.r.o. a pověřuje 
starostu jejím podpisem

 7. Darovací smlouvu mezi Obcí Hrušovany u Brna 
a DSO VaK Židlochovicko (vodovod a kanalizace 
Pod Střediskem) a pověřuje starostu jejím 
podpisem

 8. Smlouvu o úvěru č.0214673489 s Českou 
spořitelnou, a.s. a pověřuje starostu jejím 
podpisem

 9. Smlouvu o kontokorentním úvěru 
č. 2022877339-10 s Českou spořitelnou, a.s. 
a pověřuje starostu jejím podpisem

 10. Smlouvu č. 4209-065/001/10 o zřízení práva 
odpovídajícího věcnému břemenu – E.ON 
Distribuce, a.s. a pověřuje starostu jejím 
podpisem

 11. Smlouvu o dílo na projektovou dokumentaci 
(přechod pro chodce na ul. Havlíčkova) 
s f. Urbania s.r.o. a pověřuje starostu jejím 
podpisem

 12. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (oprava stezky 
a ul.Poštovní) s f. Colas CZ, a.s.,  a pověřuje 
starostu podpisem smlouvy

 13. Dodatek  smlouvy o dotaci – změna předmětu 
smlouvy z neinvestiční na investiční – Myslivecké 
sdružení (investice do elektrifikace myslivecké 
chaty)

III. zastupitelstvo obce rozhodlo:
 1. O odpisu a vyřazení majetku z evidence obce  

a mateřské školy dle  návrhů  a doporučení sprá-
vy majetku obce           

Výběr usnesení č. 25/ZO/2010  
z jednání Zastupitelstva obce Hrušovany u Brna konaného dne 13. 9. 2010
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Obecní úřad Slovo místostarosty

Bilance na konci volebního období
Bohumil harašta, místostostarosta oBce 

Vážení spoluobčané,
koncem volebního období bývá 

zvykem bilancovat, proto jen krátké 
shrnutí uplynulého období. V  oblasti 
správy majetku obce, byly poslední 
čtyři roky po všech stránkách hektické. 
Správa majetku postupně doznávala 
změn a to jak v oblasti personální, tak 
i v oblasti technického vybavení. Dva 
pracovníci v průběhu uplynulého ob-
dobí odešli do důchodu a bylo potře-
ba je nahradit novými. Současně bylo 
průběžně modernizováno a doplněno 
technické vybavení, potřebné k výko-
nu prací.

Zastihla nás také novela chodní-
kového zákona, kdy jsme se museli 
poprat s  fenoménem zimního úklidu 
a  udržení schůdnosti chodníků. Díky 
dostupné technice a obětavosti někte-
rých lidí, jsme však tuto situaci zvládli. 
Správa majetku obce má na starosti ši-
roké spektrum činností, které po dobu 
celého roku vykonává. Vzhledem 
k tomu, že jsou pracovníci správy ma-
jetku v  terénu celoročně, bez ohledu 
na momentální počasí, patří jim touto 
cestou můj upřímný dík za vykonanou 
práci.

Celé volební období nás provázel 
a  trápil neutěšený stav kolem nové 
obytné výstavby. Většina firem se cho-
vala, jako by jim zde všechno patřilo. 
V této souvislosti jsme museli průběž-
ně řešit spoustu případů znečisťování 
obce, poškozování obecního majetku. 

V  některých případech muselo do-
jít na  i  citelné finanční postihy. Dále 
jsme se neustále potýkali s nešvarem 
devastace a  ničení veřejně prospěš-
ných zařízení a majetku obce, převáž-
ně v důsledku pořádaných kulturních 
akcí. Likvidace těchto škod se za uply-
nulé období vyšplhala do statisíců a je 
hrazena z finančních prostředků obce, 
které by mohly být použity na  pod-
statně prospěšnější věci. I když se s ná-
stupem Obecní policie situace zlepšila, 
pořád ještě nemůžeme být spokojeni.

Co se týká bezpečnostní situace 
v  obci, se stále rozhodně se nemá-
me čím chlubit. V  oblasti veřejného 
pořádku, vandalismu, dopravní bez-
pečnosti, v oblasti obecné kriminality 
a drog se již nelze spoléhat na policii 
ČR. Díky škrtům v rozpočtu, kdy státní 
policie nebude mít dostatek finanč-
ních prostředků a nebude tak schopna 
dostát svým závazkům, jsme byli nu-
ceni ukončit s policií ČR smluvní vztah. 
Policie vyklidila prostory na nádraží ČD 
a do uvolněných prostor jsme umístili 
vlastní Obecní policii. Z celkové situa-
ce spíše vyplývá, že stát takto přenáší 
problematiku bezpečnosti na  měs-
ta a  obce, aby si zajistili bezpečnost 
na svém území z vlastních prostředků.

Tímto bych Vám všem chtěl poděko-
vat za  odvedenou práci, popřát hod-
ně zdraví a  spokojenosti v  osobním 
životě.



7Hrušovanský zpravodaj Září 2010

Informace Obecní úřad

Změna sídla
Obecní policie
Od úterý 7. 9. 2010 je služebna 
Obecní policie přemístěna z bu-
dovy Obecního úřadu do  no-
vých prostor na  ulici Nádražní 
112. Obecní policie sídlí nově 
v  budově nádraží ČD, se vcho-
dem vedle kanceláře výpravčí-
ho (jedná se o prostory uvolně-
né po Policii ČR). Telefonní číslo 
724  517  330, zůstává i  nadále 
v platnosti.

Povinná výměna řidičských průkazů
Informace o tom, zda ŘP konkrétního občana podléhá povinné 
výměně do konce roku 2010 si mohou občané ověřit u místně 

příslušného obecního úřadu (dveře č. 1 – A. Janková).

Malotraktory - pro farmu 
i komunální údržbu, pro zahradu 

i vinohrady
Nové i použité malotraktory tovární výroby 

se zajištěným servisem a dodávkami 
spotřebních  i náhradních dílů. 

Mulčery, pluhy, sekačky, vrtáky, obraceče, 
štěpkovače, kultivátory, rosiče, zametače, vleky, 
kabiny a další s fungujícím servisem od firmy 

Traktorservis v Ořechově u Brna tel.: 724784500- 503.

http://eshop.traktorservis.cz

Prodej – Servis - Půjčovna

Inzerát
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Obecní úřad Informace

Volby 15. a 16. října 2010 – informace
ing. hana táBorská, tajemnice oÚ 

Něco málo k  úpravě hlasovacího lístku 
ve volbách do zastupitelstva obce

V  záhlaví hlasovacího lístku je uveden ná-
zev obce a  počet členů zastupitelstva obce, 
který má být zvolen, v naší obci je to 15 členů. 
Kandidáti každé volební strany jsou uvedeni 
na  společném hlasovacím lístku v  pořadí ur-
čeném volební stranou, a  to v  samostatných 
zarámovaných sloupcích. Hlasovací lístky bu-
dou doručeny voličům nejpozději 3 dny přede 
dnem voleb, tj. do  12.  října 2010. V  případě, 
že dojde k poškození nebo ztrátě hlasovacího 
lístku, může volič ve  volební místnosti požá-
dat okrskovou volební komisi o jiný hlasovací 
lístek.

Volič může požádat ze závažných, zejména 
zdravotních, důvodů obecní úřad a ve dnech 
voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl 
hlasovat doma. Tyto voliče budou členové okr-
skové volební komise  navštěvovat zejména 
v sobotu 16. října 2010 mezi 9 – 11 hodinou.

V  naší obci jsou zaregistrovány kandidátní 
listiny těchto volebních stran: ■ Komunistická 
strany Čech a Moravy ■ Sdružení nezávislých 
kandidátů – Mladá změna ■ Křesťanská a de-
mokratická unie – Československá strana lido-
vá a nestraníci ■ Česká strana sociálně demo-
kratická ■ „Sdružení nestraníků“ ■ TOP 09.

V prostoru určeném pro úpravu 
hlasovacích lístků volič může 
hlasovací lístek upravit jedním 
z uvedených způsobů:

 � Označit křížkem ve čtverečku v zá-
hlaví sloupce před názvem volební 
strany pouze jednu volební stranu. 
Tím je dán hlas kandidátům této 
volební strany v pořadí dle hlasova-
cího lístku. 
Pokud by byla tímto způsobem 
označena více jak jedna volební 
strana, byl by takový hlas neplatný.

 � Označit v rámečcích před jmény 
kandidátů křížkem toho kandidáta, 
pro kterého hlasujete, a to z které-
koliv volební strany, nejvýše však 
tolik kandidátů kolik členů zastupi-
telstva obce má být zvoleno, tj. 15. 
Pokud by bylo označeno více kandi-
dátů, než je stanovený počet, byl by 
takový hlas neplatný.

 � Oba způsoby lze také kombinovat. 
Lze označit křížkem jednu volební 
stranu a dále v rámečku před jmény 
kandidáta další kandidáty z jiných 
volebních stran. V tomto případě 
je dán hlas jednotlivě označeným 
kandidátům a z označené volební 
strany je dán hlas podle pořadí 
na hlasovacím lístku pouze tolika 
kandidátům, kolik zbývá do počtu  
volených členů zastupitelstva obce. 
Pokud by byla tímto způsobem 
označena více než jedna volební 
strana nebo více kandidátů, než je 
stanovený počet, byl by takový hlas 
neplatný.

V  letošním roce nás po  červnových parla-
mentních volbách čekají ještě volby do  za-
stupitelstva obce a do Senátu Parlamentu ČR. 
Volby se konají ve dvou dnech, v pátek 15.října 
2010 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a v sobo-
tu 16. října 2010 od 8:00 hodin do 14:00 hodin. 
Případné druhé kolo voleb do Senátu by se ko-
nalo 22. a 23. října 2010. V Hrušovanech u Brna 
jsou dva volební okrsky. Volební místnosti 
obou okrsků se nachází v  přízemí Základní 
školy, Masarykova 167.
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Informace Obecní úřad

Hrušovanské okruhy 2010
Bohumil harašta, místostostarosta oBce 

V sobotu 11. září proběhl již osmý ročník 
tradičních „HRUŠOVANSKÝCH OKRUHŮ“. 
Této mimořádně zdařilé akce se zúčastnila 
široká škála závodníků, od  malých capar-
tů, až po profesionály a seniory. Triumfální 
jízdu početné kategorie „recesistů“, kteří 
měli celou akci náležitě zpestřit, přerušil 
nečekaný pád jednoho z  nich. Bohužel 
však tak nešťastně, že se zranění neobešlo 
bez následné hospitalizace. Jeden další 
pád v kategorii mužů skončil naštěstí jen 
odřeninami. Celkové startovní pole bylo 
letos plně obsazeno a kdo se přišel podí-
vat, ten určitě nelitoval. Dopoledne, plné 
zajímavých zážitků a  pěkné počasí se ur-
čitě nedá nazvat, jako zbytečně ztracený 
čas.

Rád bych jménem obce touto cestou 
upřímně poděkoval všem, kteří se na  ko-
nání této akce jakýmkoli způsobem po-
díleli. Určitě však moje poděkování patří 

všem, kteří se podíleli na přípravě a orga-
nizačním zajištění. Strážníkům Obecní po-
licie a pracovníkům správy majetku obce, 
kteří zajišťovali dopravní bezpečnost 
všech účastníků, diváků a  úklid komuni-
kací. Hasičům za poskytnutí zázemí, spon-
zorům za  hodnotné ceny, Táborníkům 
za spoluúčast při organizaci, závodníkům 
všech kategorií a také početné skupině re-
cesistů za oživení celé akce. V neposlední 
řadě paní doktorce Růžičkové za zdravot-
ní zabezpečení a pomoc. Rozhodně nelze 
opomenout obětavost pana Vladimíra 
Lazara, který tuto akci tradičně organizuje. 

Osmý ročník máme zdárně za  sebou 
a budeme se těšit na ten další. Doufejme, 
že se obejde bez zranění a že se opět na-
jdou nadšenci a dobrovolníci, kteří budou 
ochotni se na této zajímavé akci podílet.

Ještě jednou opravdu upřímný dík Vám 
všem.

FINANČNÍ PORADENSTVÍ, POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ZDRAVÍ

Je Váš dům, auto či chata správně pojištěna? Neplatíte zbytečně moc?
Nabízím pojištění majetku i životní pojištění

MAJETEK: auto, dům, chata, domácnost
ŽIVOT: úrazu, investiční životní pojištění, zajištění hypoték
FINANCE: hypotéky, stavební spoření
INVESTICE: CONSEQ fondy (jediné přežili krizi beze ztráty)

U všech těchto produktů Vám bezplatně zkontroluji Vaše stávající smlouvy, 
případně navrhnu odpovídající pojištění proti všem rizikům.

Volejte: René Glöckner 723 091 723

Inzerát
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Školy Mateřská škola

Začátek školního roku v MŠ
mgr. jana hochmannová, ředitelka mš 

V novém školním roce 2010/2011 
navštěvuje MŠ 117 dětí. Děti jsou 
rozděleny do pěti tříd, tři třídy jsou 
v budově MŠ na Sídlišti a dvě třídy 
jsou v budově MŠ na Havlíčkové ulici.

Provoz MŠ zůstal beze změny od 6.15 
do 16.00 hod.

I v tomto roce budeme pracovat 
s dětmi podle školního vzdělávacího 
programu, který vychází z RVP PV. 
Téma roku je „Svět je kouzelná 
pohádka“. Pro děti máme připraveno 
spoustu zábavných i poučných akcí.

Sběr starého papíru

Za starý papír
nové hračky

V letošním školním roce 
budeme pokračovat ve sběru 

starého papíru. Tímto vyzýváme 
všechny, kteří se chtějí zapojit, 

aby starý tříděný papír 
odevzdávali v MŠ na Havlíčkové 

ulici a v MŠ na Sídlišti.

Děkujeme

Platby v mateřské škole
Peníze, které rodiče mateřské škole 
platí se rozdělují na dvě tzv. úplaty :
1. úplata je za školní stravování 

a činí 25,- Kč na dítě a den. Děti, 
které dosáhly věku 7 let  platí 
stravné ve výši 28,- Kč na dítě 
a den. Výše uvedené částky za-
hrnují přesnídávku, oběd a od-
polední svačinku. Celodenně je 
zajištěn pitný režim.

2. úplata je za předškolní vzdělávání 
v mateřské škole, kterou zřizuje 
obec. Zřizovatel mateřské školy, 
kterým je obec Hrušovany u Brna, 
hradí veškeré provozní výdaje 
školy (el. energie, plyn, voda, 
údržba, vybavení, opravy apod.) 
Zřizovatel může podle zákona po-
žadovat po škole – rodičích, aby 
se podíleli na úhradě provozních 
nákladů školy ( maximálně však 
do výše 50% skutečných výdajů ). 
Rodiče tedy částečně hradí nein-
vestiční výdaje na dítě. 

Pro letošní školní rok byla úplata 
stanovena na částku 389,- Kč na dítě 
a měsíc. Od úplaty jsou osvobozeni 
rodiče dětí, které navštěvují mateř-
skou školu poslední rok před nástu-
pem do základní školy a rodiče, kteří 
pobírají sociální příplatek.

Z úplaty za předškolní vzdělávání 
nejsou hrazeny mzdy zaměstnanců.
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Přivítali jsme nové kamarády ▲▼

Po prázdninách kluci, holky
spěchejte do naší školky.
Školička jak kytička,
slyšet je v ní písnička.
Zpívá dětem pro radost,
pro všechny má hraček dost.

Berušky

Včelky
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Školy Základní škola T. G. Masaryka

...jsme zahájili ve středu 1. září. V 8 ho-
din jsme se sešli v tělocvičně školy. Po-
zdravit nás přišel i místostarosta obce 
pan Bohumil Harašta.

Všem našim žákům přejeme hodně 
úspěchů, nových zážitků, kamarádů, 
hodné a  spravedlivé učitele a  mnoho 
příjemných chvil strávených ve  škole. 
Všem zaměstnancům školy přejeme 
pevné nervy, hodně radosti a úspěchů 
v náročné, ale krásné práci.

Do nového školního roku vstupujeme 
s očekáváním pozitivních změn. Mini-
str školství pan Josef Dobeš ve  svém 
poselství učitelům přislíbil zlepšení ko-
munikace mezi ministerstvem školství 
a učitelskou veřejností, posílení autori-
ty a prestiže učitelské profese, podporu 
regionálního školství, zvýšení zapojení 
rodičů do odpovědnosti za vzdělávání 
jejich dětí, posílení kvality vzdělávání 
a podporu kariérního růstu učitelů.

V  letošním roce otevíráme 8 tříd pro 
154 dětí. Již několikátý rok se potý-
káme s  problémem hraničního po-
čtu dětí – řešíme problém buď jedné 
hodně naplněné třídy nebo dvou tříd 
s malým počtem žáků. Splnit musíme 
vyhláškou stanovené minimální a ma-
ximální počty žáků. Prosíme proto 
rodiče o pochopení nezbytnosti tako-
vých opatření, jako je možnost slou-
čení dvou nebo rozdělení jedné třídy 
i v průběhu školního roku.

V  kolektivu zaměstnanců školy nedo-
šlo k žádným změnám.

V 1. až 4. ročníku bude probíhat výuka 
podle našeho školního vzdělávacího 
programu Otevřená škola, v 5. ročníku 
realizujeme program Základní škola.

Zájmové kroužky zahájí svoji činnost 
od října. Pouze žáci v kroužcích čeština 
hrou a  logopedickém začali pracovat 
od září. Tyto kroužky jsou součástí spe-
ciálního pedagogického pracoviště. 
Dva dny v měsíci naši školu navštěvuje 
speciální pedagožka, která v dopoled-
ních hodinách pracuje s dětmi.

Prvňáčci přišli plni očekávání, nastroje-
ní, někteří s úsměvem, jiní s malými či 
většími obavami. Čekaly na  ně usmě-
vavé paní učitelky.

Komise pro občanské záležitosti prv-
ňáčkům darovala pohádkové kníž-
ky. Děti dostaly také kytičky, batůžky 
a nové pomůcky.

Těší nás zájem veřejnosti o naši školu, 
přejeme si vytvářet příjemné prostředí 
pro všechny.

Hovorové hodiny vedení školy jsou ka-
ždé úterý od 7 do 7.45 hodin.

Adresa našich webových stránek je: 
www.zshrusovany.skolniweb.cz,
e-mailová adresa:
zshrusovany@skolniweb.cz.

Všem přeji slunečné podzimní dny!

Nový školní rok
jarmila motlíčková, ředitelka školy 
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Třídní učitelkou I.A je 
p. Markéta Dvořáková. 
Chodí sem tito žáci: 
Veronika Cabalová, 
Jakub Dvořák, 
Erik Ferhatovič, 
Lucie Fojtíková, 
Světlana Horáková, 
Petra Hulatová, 
Tereza Machovská, 
Kamil Miroš, 
Barbora Nejedlíková, 
Tomáš Pekárek, 
Eva Pospíšilová, 
Michal Sedláček, 
Miroslav Sopoušek, 
Tereza Šperková, 
Dominika Štveráčková.

Třídní učitelkou I.B je 
p. Simona Horská. 
Učí tyto žáky: 
Julie Bečvová, 
Hana Berousková, 
Lukáš Cyhan, 
Patrik Čaněk, 
Laura Dirbáková, 
Adam Dvořáček, 
Blanka Hábová, 
Marie Kudělková, 
Miroslav Koutný, 
Karolína Mikesková, 
Eliška Lukšová, 
Dominik Polakovič, 
Lenka Skalická, 
Adam Šperka, 
Adéla Teturová, 
Lukáš Zemánek.
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Adaptační pobyt
Ve dnech 11. – 14. června 2010 se IV. třída zúčastnila adaptačního programu v Kutinách.
Mgr.  Lenka Cupalová, která pobyt vedla, se snažila upevnit vzájemné vztahy mezi 

žáky, posilovat jejich sebedůvěru, rozvíjet komunikační dovednosti a schopnost týmově 
spolupracovat. Hráli jsme různé seznamovací, pohybové a  týmové hry, společně jsme 
kreslili ostrov naší třídy, koupali jsme se v bazénu. Kvůli dešti jsme museli vzdát noční hru, 
což všechny mrzelo. V neděli v poledne byl program ukončen, ale my jsme ještě zůstali, 
protože nás čekalo hledání pokladu a druhý den výlet do westernového městečka Šiklův 
mlýn. PaedDr. L. Šnajnarová, třídní uč.

Školy Základní škola
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 www.elektrowin.cz

Vysloužilý nemoderní spotřebič můžete 
zdarma odevzdat prodejci.

Starý spotřebič můžete odevzdat 
zdarma do sběrného dvora.

Nepouštějte se do demontáže spotřebiče, 
může obsahovat látky poškozující zdraví.

Za odložení spotřebiče do kontejneru 
či na černou skládku můžete dostat 

pokutu až do výše 20 000 Kč.

Kde je nejbližší sběrný dvůr, zjistíte 
na obecním úřadě nebo na webu: 
www.elektrowin.cz. Na obecním úřadě 
můžete zjistit i termín mobilního svozu.

GRATULUJEME! 
Pokud dodržujete tyto zásady, nemůžete se 

nikdy dopustit ekologického zločinu!

ZACHÁZENÍ S VYSLOUŽILÝMI 
ELEKTROSPOTŘEBIČI

P R A V I D L A
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Komise Komise pro občanské záležitosti

Paní Růžena Havlíková 
oslavila dne 19. 8. 2010 
svých 80 let.

Setkání 
rodáků „60“  
dne 
18. 9. 2010.

8. září 2010 se dožil 96 let 
pan František Hodovský, 
nejstarší muž Hrušovan 
u Brna.

Oběma jubilatům přejeme 
vše nejlepší do dalších let.
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Jídlo našich babiček ve svátek i pátek
díl první -  jídlo páteční, jídlo všedního dne

Celou kulturní a sociální historií provázelo život našich předků jídlo a pití. Bez 
jídla se neobešel žádný všední den ani žádná událost v  životě člověka. Ještě 

dnes máme mnozí uschovány po  svých 
předcích sešity, ve  kterých jsou sepsány 
recepty prověřené časem. 

Ale naše prababičky neměly na  vaření 
u nás na vesnici tolik času. Jejich prvořadou 
povinností byla práce v  hospodářství. 
Proto příprava jídla musela být rychlá 
a  jednoduchá. Z  toho mála co měly 
k  přípravě jídla, musely uvařit a  nasytit 
často početnou rodinu. Musely umět 
„uvařit jídlo i  z  vody“, jak hospodyně 
říkávaly. Přesto se snažily vykouzlit jídla 
chutná a zdravá.

Jak uvádí Václav Kubíček ve své kronice Hrušovan o stravě před rokem 1900 
„Strava domácích bývala hodně skromná. V pondělí se vařil hrách nebo fazole, 
v  úterý prosná kaše, ve  středu knedlíky z  vejražky (výtažek ze žitné mouky), 
ve čtvrtek buchty nebo koláče ze špatně semleté pšenice, neboť mlýny byly ještě 
staré na pytlík, v pátek čočka, v sobotu prosná kaše, nebo zemáky. Maso bývalo 
v neděli jen u bohatších hospodářů. V ostatních chalupách spokojili se pečenými 
zemáky nebo kaší“.

Chléb
Chléb mezi moučnými pokrmy zaujímá nejčestnější místo mezi pokrmy a těšil 

se nevšední úctě. Jeho pečení bývalo hotovým obřadem. V chlebu mívali naši 
předkové výběr. Staří Čechové uměli dělat chleba na  dvanáctero způsobů: 
žemlový, vlašský, žitný, sušcový, nakyslý, mazancový, ječný, preclíkový, prosný, 
jáhlový, koláčový a perníkový.

Chléb tvořil základ naší lidové stravy a má mnoho dobrých vlastností – je sytý, 
výživný a  lehce stravitelný. Z  chlebového těsta se dělalo i  jiné pečivo – různé 
chlebové placky (podplameňáky) a větší, silnější vdolky (rozpeky). 
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Polévky
Základem jídelníčku byly polévky. U chudých lidí představovaly snídani, oběd 

i večeři. Po I. světové válce se ráno začala podávat žitná káva s cikorkou a k tomu 
chleba. Naše hospodyňky znaly mnoho polévek a  dávaly si záležet, aby byly 
chutné, syté a výživné.

Masité – slepičí, hovězí, skopová, uzená, ovarová, rybí
Zahuštěné – chlebová, kmínová, kroupová, jáhlová, zeleninová, 

houbová
Bramborové – přidávala se krupice, kroupy, lukše
Luštěninové – čočková s  noky, fazulová s  knedlou, 

hrstková, hrachová s  bramborem nebo 
chlebem

Zelné – z hlávkového i kysaného zelí s bramborem
Vodové – oukrop (česnečka s chlebem, bramborem)
Mléčné – syrovátková, s podmáslím, syrná, kyselá, koprová
Vinné – do vína se přidá voda, cukr, skořice a žloutky

Polévky se zahušťovaly jíškou (tuk s moukou), záklechtkou (voda s moukou). 
Do  polévky se zavářely: krupice, kroupy, perličky, trhané krupky, proso, lukše 
(nudle), noky.

Brambory
V lidové stravě se jim říkalo „chléb chudých“. Na Moravu se dostaly v roce 1805 

s francouzskými vojáky a znamenaly velkou revoluci v zásobování i stravování. Jsou 
výživné, biologicky cenné a lehce stravitelné. Upravovaly se co nejjednodušeji.

Připravovaly se knedlíky – nadívaly se ovocnou či povidlovou nádivkou, 
v zimním období i škvarky (doplněné zelím). Vařené brambory se jedly mačkané či 
šťouchané jako příkrm k masu, zasmažené brambory s česnekem a majoránkou, 
bramborové kaše, šulánky, taštičky, bramboráky, brambory na  loupačku 
s mlékem. Velice oblíbené byly bramborové placky.

Mléko
Pěstování skotu těsně souviselo s hlavním 

zaměstnáním našich předků – zemědělstvím. 
Skot poskytoval mimo jiné mléko, bez 
kterého byl jídelníček nemyslitelný.

  Syrové mléko se pilo, používalo se 
při přípravě jídel, bylo důležitou surovinou 
pro výrobu tvarohu, sýrů a  másla. Mléko 
je nesmírně výživné, obsahuje hodnotné 
mléčné bílkoviny, syrovátku, kde se 
soustřeďuje většina nerostných látek (hlavně 
vápník) a lehce stravitelný tuk s vitamínem A.



AZ občasník kronikáře Září 2010 AZ-3

 Z  mléka se vařily syté a  výživné kaše a  polévky. Když se smetana sesbírala 
s  povrchu mléka, stloukala se v  dřevěných máselnicích na  kvalitní máslo. 
Z kyselého mlé-ka se lisoval tvaroh. Čerstvý se solí a krajícem chleba zastal často 
svačinu či večeři. Tvaroh se přidával i  k  různým pokrmům. Z  mléka s  pomocí 
různých syřidel se vyráběly sýry, které patří k nejstarším potravinám. V našem 
okolí se chovalo mnoho koz. Kozí mléko je velmi tučné a zdravé. I dnes se z něho 
vyrábí vynikající sýry a syrečky.

Maso
 Dávno tomu bylo, kdy i  mezi prostým lidem bylo maso běžným pokrmem. 

Až po válce třicetileté (1648), kdy se hospodářské poměry změnily tak, že maso 
bylo vyhrazeno jen zámožnějším vrstvám obyvatelstva. Maso bývalo pro prostý 
lid jen v neděli, o výroč-ních svátcích a hodech.

 Nejčastějším a  nejoblíbenějším masem bylo maso vepřové, které se dříve 
při-pravovalo jen vařené, později pečené, které spolu s knedlíky a zelím se stalo 
národním jídlem. Hovězí maso se kupovalo hlavně na  polévku. Hospodyně 
uvařené maso připravila s omáčkou. Pokrm to byl sytý a výživný. Značný podíl 
na celkové spotřebě masa měla drůbež a to hlavně husy a kačeny. Dopřávali si 
je jen zámožnější, chudší hospodáři drůbež raději prodávali. V našem okolí se 
hojně pěstovali králici pro své chutné maso.

 Úprava masa v  lidovém jídelníčku byla jednotvárná. Maso se buď vařilo 
nebo peklo. Smažené vepřové maso a  dušené hovězí maso se upravovalo až 
na počátku 20. století.

Luštěniny
 Luštěniny bývaly základem stravy, jsou potravinou velice sytou, ale i výživnou. 

Obsahují 50% škrobu a 25% bílkovin. V období půstu se vařily studené luštěninové 
saláty nebo pučálka, která byla oblíbenou pochoutkou v  tomto období. Celý 
neloupaný hrách se několik hodin máčel ve slané vodě, aby nabobtnal. Potom 
se rozložil na teplé místo, kde za dva až tři dny naklíčil. Naklíčený hrách se pražil 
většinou na sucho a dochucoval se buď cukrem, medem nebo solí a pepřem. 
Naše hospodyňky na Moravě daleko více využívaly při přípravě pokrmů fazolí 
než hospodyňky v Čechách. Z hrachu, čočky a fazolí, dříve i z bobů se vaří hlavně 
polévky. Dále se ze všech luštěnin upravovaly chutné kaše.

Moučná jídla
Pevné místo v  jídelníčku našich předků zaujímala 

moučná jídla, z nichž většina se jedla na sladko, aby zasytila. 
V postních dnech se na  jídelníčku objevovaly zasmažené 
polévky a  po  nich pečená prosná kaše nebo báleše, 
vdolky, buchty, pěry obyčejné (tašky) nebo kyslé knedlíky 
nadité povidlím, metyja (vařená kaše smíchaná s moukou, 
maštěná máslem a posypaná mákem a podobně.
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Z historie závodů a provozoven v Hrušovanech u Brna

Štěrkovny a pískovny – 
provozovna Hrušovany 
u Brna

Původní pískovna na Červených vrchách v trati Svobodný v Hrušovanech 
patřila soukromníkovi, který prováděl drobnou těžbu písku ručním 
způsobem buď sám, nebo dával možnost – za určitý poplatek – těžbě písku 
podniku, jak tomu bylo na příkladu s  bývalou výrobnou cementového 
zboží.

Při stavbě cukrovaru v roce 1916, jak píše Václav Kubíček ve své Kronice 
Hrušovan „ku stavbě použito bylo písku a štěrku z písečných lomů v trati 
Svobodný, kam byla uložena úzkokolejná dráha“.

Vývojem doby se měnili majitelé těžby a  současně se přešlo od  ruční 
těžby k nakládání pomocí pásu. V roce 1952 převzal těžbu po Komunálním 
podniku výroby stavebních hmot, národní podnik Štěrkovny a pískovny 
Olomouc. I pak byla prováděna práce na skrývkách ručně. Těžba z očištěné 
stěny se prováděla pomocí spichovací stěny – což bylo velmi nebezpečné 
– na zakopané pásy, a odtud na povozy soukromníků a podniků.

Protože se těžba na základě rozvoje stavebnictví a požadavků kvalitní-
ho materiálu zvětšovala, byla zřízena na místní železniční stanici dřevěná 
rampa, se  které se pomocí auta ČSAD prováděla nakládka prvních vagó-
nů pro odběratele ze vzdálenějších míst.

Stará pískovna, kde se 
začal těžit písek. 

Foto archiv kronikáře.
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V  počátku se denně nakládaly 
4  vagóny a  později až 18  vagónů 
denně.

 Stálé rostoucí požadavky na  spo-
třebu způsobily, že Štěrkovny n.  p. 
Olomouc postavily násypnu – bunkr 
– a kancelářské budovy se skladem.

Vedle těžby pomocí pásů, byla 
po roce 1959 zavedena těžba s bag-
rem s  obsahem 1m3. Nakládání aut 
se již začalo provádět bagry.

 S  dalším rozvojem stavebnictví 
bylo stávající těžební zařízení ne-
dostačující. Pomocí bagrů na 2,5 m3 
bylo umožněno zvýšení nakládky, 
odpadla i  potřeba spichování stěn 
a  těžba pomocí zákopových pásů. 
Do roku 1962 bylo těženo asi 30 až 
40  vagónů denně. Větší část těžby 
šla na  vagóny a  zásobovala celou 
Moravu a Slovensko – stavební pod-
niky, silnice atd. 

 V  roce 1972 činila roční nakládka 
27 000 vagónů – to je měsíčně    2 300 
vagónů. Špičková těžba byla 100 až 
120 vagónů denně. Denní průměrná 
těžba byla 70 vagónů.  Pracovalo zde 
14 pracovníků. 

 V květnu roku 1998 otevřela akci-
ová společnost AGRO Brno – Tuřa-
ny, novou část  pískovny a spustila 
provoz nové mobilní třídičky štěr-
kopísku.

Všem zájemcům dodává různé 
typy betonářských písků, zásypové 
materiály a těsnící zeminu. 

Dnes již neexistující násypna písku u žel. 
nádraží, foto – archiv kronikáře
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Události známé,
neznámé…
Historie vedení kronik v obci 
Hrušovany u Brna

Obec Hrušovany u Brna během dlouhé doby neměla kronikáře, který by bez-
prostředně zaznamenával události v obci. Mezi občany existovaly různé kronikář-
ské záznamy, které se týkaly rodinného hospodářství nebo úzké rodiny.

Velmi hodnotnou kroniku obce napsal Václav Kubíček: Kronika obce Hrušovan 
a vlastním nákladem vydal v roce 1925. Zachytil v ní historii a změny obce Hru-
šovany u Brna od roku 1252 až do roku 1925. Od vydání této kroniky se nenašel 
žádný občan, který by měl zájem v psaní kroniky.

Až v roce 1956 byl požádán ing. Josef Jakubec místním národním výborem 
o sepsání kroniky za řadu desítky let. Sebraný materiál do roku 1960 roztřídil, 
zpracoval a  napsal kroniku. Po  různých neshodách s  MNV se nakonec vzdal 
funkce kronikáře obce. Po deseti letech ( v roce 1970), kdy obec za něj nemohla 
sehnat náhradu byl opětovně ing. Josef Jakubec požádán o vedení kroniky. Tuto 
nabídku jmenovaný, už co byl důchodce, opětovně přijal. Doplnil chybějící zápisy 
za uplynulých deset roků tj. 1960 – 1971 jako retrospektivní zápis. Až teprve zá-
pisy od roku 1972 jsou zpracovány jako zápisy do kroniky. Vedením hrušovanské 
kroniky se jmenovaný věnoval do roku 1983.

Dalším vedením kroniky byla 
pověřena paní Jarmila Musilová, 
která kroniku vedla až do  roku 
1990. Po další desetileté odmlce 
projevila zájem o práci kronikáře 
Vlastimila Adamová, která tuto 
práci vykonává dodnes.

Ráda bych při této příležitosti 
vzpomenula na  záslužnou práci 
pana ing.  Augustina Weise, jeho 
usilovná badatelská práce, láska 
k  historii, zvláště hrušovanské si 
dodnes zasluhuje obdiv.

▲Část fotografie u příležitosti slavnostního zasedání zastupitelstva obce v roce 1930. 
Autor Kroniky Hrušovan, Václav Kubíček sedící třetí zleva, foto – archiv kronikáře



AZ občasník kronikáře Září 2010 AZ-7

M
aš

ka
rn

í p
le

s 
TJ

 O
re

l v
 ro

ce
 1

93
0

Hrušovanský historický kalendář 2010
1920 Bylo založeno stavební družstvo, které zahájilo stavbu rodinných domků 

na Nivě – ulice Tyršova a Husova, nynější Žižkova.
 Mezi TJ Sokol a  správcem židlochovického velkostatku byla 11.  prosince 

podepsána kupní smlouva na  prodej arcivévodské myslivny č.  18 za  25  000 
korun. TJ Sokol zde postavila sokolovnu.

 Místní školu navštěvovalo ve školním roce 1920/1921 219 žáků. Správcem školy 
byl Alois Trnka, který na konci tohoto školního roku odchází do penze. Ve školní 
budově bylo instalováno elektrické osvětlení do všech místností a zavedeno 
elektrické zvonění na chodbách.

 Ve staré škole č. 69 byla 10. března opět otevřena mateřská škola. Pěstounkou 
byla paní Božena Pilečková z Českých Budějovic, která měla na starost 50 dětí.

 VII. sokolského sletu v Praze se zúčastnilo 45 členů TJ Sokol z Hrušovan. 
 Obec měla v tomto roce 1650 obyvatel a starostou byl Josef Pavlík, který svůj 

úřad ještě v tomto roce předal Františku Hulatovi.

1930 Slavnostní schůze zastupitelstva obce 7.  března schválila návrh rady  obce 
o  jmenování T.  G.  Masaryka čestným občanem Hrušovan u  Brna. Při této 
příležitosti byl založen Masarykův fond o základním kapitálu 5 000 korun. Byl 
určen na podporu nejpotřebnějším občanům obce.

 TJ Orel uspořádal 11. ledna svůj první  maškarní ples.  
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 Ve školním roce 1930/1931 bylo zapsáno 208 žáků. 
 Řídícím učitelem byl Vratislav Dvořák.
 V obci bylo v tomto roce 360 domů, 1861  obyvatel (886 mužů, 955 žen)z toho 

77 Němců, 2 Maďaři, 2 Slováci, 1 Rus.
 Starostou obce byl František Hodovský, (č.30).

1940 V tomto roce byly zrušeny v bývalé budově cukrovaru obilní sklady Moragro. 
Do uvolněných prostor se nastěhoval německý vojenský zásobovací sklad.

 V tomto roce byly gestapem zatčeni hrušovanští občané František Flodr a Mořic 
Kubíček z důvodů organizování a pořádání sbírek pro rodiny politických vězňů. 
Po  devíti měsících byli propuštěni. Zatčen gestapem byl i  Jan Pařil, ilegální 
člen KSČ. Byl po  několikaletém věznění v  koncentračních táborech umučen 
na pochodu smrti.

 Lékařskou praxi v  obci provozoval MUDr.  Alois Luska na  ulici Hlavní (dnes 
Masarykova) č. 16.

 Hladina řeky Svratky dosáhla 11. března 557 cm, silnice do Vojkovic a Hrušovan 
u Brna byly zatopeny. V obci bylo v tomto roce 8 ha, 25 arů vinic štěpovaných, 
6 arů pravokořenných. Vinice vlastnilo 48 pěstitelů.

 Ve školním roce 1940/41 bylo zapsáno 180 dětí.
 Řídícím učitelem byl pan Jan Procházka.
  Starostou obce byl pan František Hodovský. 

1950 Byl zřízen místní rozhlas a zrušeno místní bubnování obecních zpráv. Posledními 
bubeníky byli páni Seďa a Kloupar.

 Rozhodnutím KNV byl dům č. 173 zkonfiskován a předán do užívání obce.Ta jej 
pronajala Československé církvi husitské.

 Schválen byl přípravný výbor JZD, nebyl ale zaregistrovaný.
 V roce 1950 bylo v Hrušovanech u Brna 10,72 ha vinic.
 Ředitelem základní školy se 1. srpna stal Martin Zoubek.
 Ve školním roce 1950/51 navštěvovalo základní školu 147 žáků. 
 Obec měla v tomto roce 1861 obyvatel.
 Předsedou MNV byl Eduard Pospíšil.

Všem čtenářům se omlouvám za  chybně uvedený letopočet v  historickém kalendáři. 
Zákon o  číslování domů vyšel 6.  února 1770 a  ne jak bylo chybně uvedeno 
roku 1700.

Použitá literatura: Marie Úlehlová-Tilschová – Český lid, Praha 1947
Augusta Šebestová – Lidské dokumenty, Olomouc 1900
Václav Kubíček – Kronika Hrušovan, Brno 1925
Josef Jakubec – Kronika Hrušovan u Brna 1973 
Výroční zpráva 1998, Agro Brno-Tuřany, a.s.

AZ připravila Vlastimila Adamová, kronikářka



sdružení nezávislých kandidátů MLADÁ ZMĚNA bude 
opět kandidovat a  ucházet se o  Vaši přízeň ve  volbách 
do zastupitelstva obce ve dnech 15. a 16. října 2010.

Jsme sdružení lidí, kterým není dění v Hrušovanech u Brna lhostejné, a rádi bychom život 
v naší obci pomohli zlepšit. Drtivá většina našich kandidátů ve svém volném čase aktivně 
působí v  organizacích pracujících s  dětmi, mládeží a  dospělými. Tedy v  organizacích, 
které jsou základem a neoddělitelnou součástí života a dění v obci. Někteří z nás jsou 
již dnes členy zastupitelstva, rady obce a  několika odborných komisí. Nechceme být 
svázáni pravidly a stanovami politických stran, naše názory jsou dlouhodobě neměnné 
a  jednoznačně stavíme veřejný zájem nad zájmy soukromé. Jediným naším cílem je 
získat ve  volbách důvěru a  následně s  dalšími zvolenými partnery z  jiných volebních 
subjektů sestavit schopné vedení obce, které bude ze všech sil pracovat pro dobrý rozvoj 
naší vesnice. Chceme navázat na vše dobré, co se povedlo našim předchůdcům, ale také 
se vyvarovat chyb, které se v minulosti v Hrušovanech staly. Základem našeho sdružení 
nezávislých kandidátů jsou mladí lidé, kteří mají chuť něco dělat pro budoucnost obce, 
ve které chtějí bydlet, ale především dobře žít. 

Kandidáti našeho sdružení jsou:

• Ing.  arch. Dušan Knoflíček, 33  let, architekt •  Martin Horr, 38  let, živnostník •  Jan 
Suchánek, 26  let, palubní technik •  Ing. Jan Šnajnar, 47  let, ekonom • Pavel Polách, 
34 let, elektrokonstruktér • Martina Vybíralová, 20 let, studentka • Martin Šober, 36 let, 
živnostník •  Ing.  Roman Pospíšil, 28  let, konstruktér •  Radomír Žák, 46  let, úředník 
• Petr Tesař, 18 let, student • Pavel Pospíšil, 44 let, instalatér • Jarmila Langová, 36 let, 
doručovatelka •  Rostislav Chalupa, 45  let, živnostník •  Lenka Suchánková, 55  let, 
laborantka • Vladimír Lazar, 33 let, živnostník

Programový kodex sdružení nezávislých kandidátů MLADÁ ZMĚNA

1. Rozvoj obce nechápeme pouze jako výstavbu dalších objektů, ale jako přirozený 
rozvoj všech oblastí života občanů a uspokojování jejich potřeb v čase i prostoru.

2. Máme blízko k přírodě, snažíme se ji chránit a posilovat její vztah k obci.
3. Veřejný prostor v  obci vnímáme jako místo setkávání a  vzájemných aktivit 

spoluobčanů, a proto je nutné o něj důsledně pečovat a podílet se na jeho zvelebování.
4. Organizace, které pracují s mládeží či poskytují možnosti volnočasových aktivit pro 

občany obce bez rozdílu věku, je nutné dlouhodobě podporovat  a  využít všech 
příležitostí, které může obec poskytnout.

5. Základním předpokladem vyváženého rozvoje obce je  dostupnost odpovídající 
občanské vybavenosti a odpovídající technická infrastruktura v obci.

Rozhodli jsme se založit internetové stránky www.mladazmena.webnode.cz, které mají 
za cíl seznámit občany s volebním programem a kandidáty, kteří se ucházejí o Vaši přízeň. 
Rovněž zde chceme poskytnout prostor různým názorům a vyzvat k diskuzi širokou veřejnost. 

Vážení spoluobčané,

Volební inzerát: Sdružení nezávislých kandidátů - Mladá změna



SPOLEÈNÌ
        PRO HRUŠOVANY

pøijïte k volbám 15. a 16. øíjna 2010

lídr kandidátky ÈSSD
v Hrušovanech u Brna

Bc. Josef Cikán Mgr. Michal Hašek
hejtman Jihomoravského kraje

Volební inzerát: Česká strana sociálně demokratická



SPOLEÈNÌ
        PRO HRUŠOVANY

pøijïte k volbám 15. a 16. øíjna 2010

lídr kandidátky ÈSSD
v Hrušovanech u Brna

Bc. Josef Cikán Mgr. Michal Hašek
hejtman Jihomoravského kraje

„S lidmi pro lidi“
Zamyšlení 
nad jedním volebním obdobím zastupitelstva obce

V předvolebním období roku 2006 kandidovalo 
za KSČM do zastupitelstva obce (jako vždy) plný počet 
15 možných kandidátů. Z toho počtu bylo 7 členů KSČM 
a 8 občanů bez politické příslušnosti. Všichni navržení 
kandidáti po volbách projevili ochotu pracovat v komisích. Leč, jejich přání 
nebyla vyslyšena a mnohé mrzela neochota spolupráce obce s kandidáty, 
většinou v seniorském věku. Z počtu 15 kandidátů byli dva bývalí předsedové 
MNV (dnes starostové), 3 bývalí předsedové komisí a 6 členů různých komisí se 
zkušenostmi z práce pro obecní orgány. 

Je škoda, že politikaření na státní úrovni se přeneslo i na úroveň obcí. Vždyť 
při práci občanů pro obec by se měla skloubit zkušenost seniorů s elánem a vi-
talitou mladých ve prospěch nás všech. Jsem přesvědčen, že mnozí naši senioři 
mají bohaté zkušenosti z práce pro obec. S klidným svědomím se mohou podí-
vat do minulosti, kdy pomáhali při různých akcích „Z“. Dnes připomenutí těchto 
akcí budí u mnohých úsměv, jenže zapomínají, že jsme chtěli mít obec po všech 
stránkách fungující a hezkou. Jenže bylo málo financí, stavební firmy nebyly 
ochotny stavět v obcích, ale byla i mnohdy neochota povolit některé stavby. 
Jen schválení stavby nákupního střediska trvalo deset let. A nebýt akcí „Z“, 
nebyla by školka v ul. Havlíčkova, Nákupní středisko, nebylo by ústřední topení 
ve škole, v celém okolí známé letní kino, jesle a mnoho dalších drobných akcí.

Nechci zde jen nostalgicky vzpomínat, ale chci starším pamětníkům toto 
jen připomenout a mladým sdělit, proč se dělaly zdarma brigády (i když někdy 
s podmínkou přijetí dětí do budovaných jeslí a školek). Je dobře, že je situace 
lepší, že se zatím nemusí brigády dělat, ale pamatuji si, že pokud si občané 
něco vybudovali, tak si toho více vážili a lépe se k tomu chovali.Všichni víme, že 
peněz ubývá a aktivita občanů bude potřebná a vítána.

Závěrem mého zamyšlení bych chtěl občany ubezpečit, že ZO KSČM znovu 
připravila a zodpovědně zvážila kandidátku na volební období let 2010–2014. 
Předložíme Vám do rodin nový volební program a dovolte, abych Vás jako před-
seda organizace požádal o trochu vašeho času na jeho přečtení.

Přejeme Vám šťastnou ruku při výběru kandidátů a budeme rádi, když pod-
poříte naše kandidáty, kteří slibují vykonávat funkce ve prospěch všech občanů 
naší obce. 

Karel Kališ, předseda ZO KSČM

Volební inzerát: Komunistická strana Čech a Moravy



a  nestraníci

Vážení spoluobčané Hrušovan u Brna
Znovu se přiblížily volby do zastupitelstva obce. Nově zvolené 
zastupitelstvo bude další čtyři roky rozhodovat o otázkách, 
které mohou hodně ovlivnit život v naší obci. To je dobrá příležitost 
se zamyslet, co by se dalo v Hrušovanech změnit k lepšímu. 

Samozřejmě, možných zlepšení je hodně, ale zdroje obce jsou 
omezené. Potřebujeme více nové chodníky, nebo lepší osvětlení těch 
stávajících? Více stromů nebo dětské hřiště? Pomoc sportovcům nebo 
důchodcům? Jistě, takových otázek se dá vymyslet mnoho a každý si 
na ně může odpovědět po svém a to co jednomu nevadí, druhému 
může hodně ztrpčovat život. 

V případě zvolení do obecního zastupitelstva bychom chtěli co 
nejdříve prosadit řešení těchto problémů:

 �  zajistit vymalování a pravidelný úklid podchodu pod nádražím,
 �  vybudovat chodník vedle hřbitova,
 �  rozšířit dětská hřiště a vyměnit lavičky vedle hřišť,
 �  zřídit denní stacionář pro seniory, zjistit zájem o možnou 

dopravu k doktorům do Brna,
 �  zjistit možnosti rekonstrukce Sokolovny včetně vybudování 

venkovní zpevněné plochy.   

Na to, co by se mělo udělat nejdřív, máte Vy možná jiný názor. Proto 
Vás prosíme o náměty a o Váš názor na náš volební program, který 
zanedlouho zveřejníme. Chtěli bychom, aby to, co obec dělá, prospělo 
co možná největšímu počtu obyvatel Hrušovan u Brna.

Kandidáti 
do obecního zastupitelstva  
za místní organizaci KDU-ČSL

hrusovany.volby@seznam.cz

Volební inzerát: Křesťanská a demokratická unie - 
Československá strana lidová a nestraníci 
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1 / Zodpovědné hospodaření obce
a) Zabezpečíme finanční prostředky, včet-

ně příjmů z různých dotačních titulů 
a soukromého sektoru

b) Budeme hospodařit podle schváleného 
vyrovnaného rozpočtu

c) Zaktualizujeme rozpočtový výhled
d) Budeme hospodárně nakládat s majet-

kem obce (zejména snižovat provozní 
náklady budov obce na základě vyhod-
nocení auditu)

2 / Funkčnost území
a) Vytvoříme nový územní plán
b) Zahájíme komplexní pozemkové úpravy
c) Podpoříme zvýšení počtu pracovních 

míst formou vymezení nových průmys-
lových ploch

3 / Občanská vybavenost a infrastruktura obce
a) Zajistíme dostatek míst v mateřských 

školách
b) Zajistíme revizi kanalizace a následně 

opravíme vozovky nad ní
c) Vybudujeme nová parkovací místa (pro-

středky získané z pronájmu dosavadních 
parkovacích míst budou účelově vázány 
na budování nových)

d) Opravíme chodníky

4 / Zdravotnictví
a) Zrekonstruujeme zdravotní středisko
b) Rozšíříme počet lékařských zařízení 

o psychiatrii a rehabilitaci
c) Vybudujeme solnou jeskyni pro léčebné 

účely (astma, dýchací cesty) 

5 / Bezpečnost v obci
a) Posílíme obecní policii o jednoho 

strážníka 
b) Zavedeme kamerový systém 

6 / Životní prostředí a čistota v obci
a) Zajistíme revitalizaci rybníka ve spo-

lupráci s obcí Vojkovice, který bude 
využíván jako přírodní koupaliště a pro 
sportovní rybaření

b) Vybudujeme tzv. zónu klidu
c) Zvýšíme množství zeleně v obci a zlep-

šíme její estetiku 

7 / Kultura a sport
a) Budeme podporovat kulturní a sportov-

ní spolky a akce
b) Zajistíme rekonstrukci sportovní haly
c) Vytvoříme centrum volného času 

mládeže

V ážení spoluobčané,  dovolte, abychom Vám v bodech představili program, který 
budeme prosazovat, staneme-li se členy zastupitelstva této obce. Tento program 
plynule vychází z dosavadní práce pro obec. Mnohé se podařilo, ale chceme ještě 

více. Je ovšem třeba podotknout, že nebude možné vše realizovat hned, nýbrž bude 
nutné stanovit jednotlivé priority obce a zodpovědně zabezpečit jejich financování. 
Nebuďte lhostejní k budoucnosti své obce a přijďte k volbám. 

Kromě toho budeme samozřejmě naslouchat Vašim názorům, protože víme, že jedině 
když s Vámi budeme mluvit, dozvíme se, co opravdu potřebujete.

Miroslav Rožnovský, Mgr.  Jiří Gottwald, Marie Rožnovská, Ing. Petr Vodička, 
Ing. Pavla Dratvová, Karin Blahofská, Bc. Tomáš Kolegar, Rudolf Schmidt, 

Ing. Jaromír Komenda, Petr Ondráček, Antonín Sklenář, Jaromír Judas, 
Simona Lazarová, Jiří Veis, Pavel Veis

Náš program:

Volební inzerát: TOP 09



Miroslav Rožnovský

Ing. Pavla Dratvová

Ing. Jaromír Komenda

Simona Lazarová Jiří Veis Pavel Veis

Petr Ondráček Antonín Sklenář Jaromír Judas

Karin Blahofská Bc. Tomáš Kolegar Rudolf Schmidt

Mgr. Jiří Gottwald Marie Rožnovská Ing. Petr Vodička



Sdružení nestraníků
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vám s blížícím se termínem voleb do zastupitelstev obcí představil 
politické hnutí Sdružení nestraníků.

Volební program našeho sdružení vychází z  reálných možností obce, zdravého 
financování jejího chodu a  vnímavého postoje k  potřebám obyvatel obce. Hrušovany 
dnes sice zažívají nebývalý rozvoj bytové výstavby, ale současně také důsledky finanční 
a  ekonomické krize. Jedním z  těchto důsledků je i  snížení příjmové stránky rozpočtu 
obce. Nebudeme Vás proto lákat na nesplnitelné sliby, co všechno v průběhu volebního 
období vybudujeme. Základem každé obce je rozumné hospodaření s  finančními 
prostředky, zajištění funkčnosti území, ve  kterém obyvatelé obce žijí, a  v  neposlední 
řadě také zajištění a  udržení občanské vybavenosti obce. V  roce 2007 byl vypracován 
„Strategický plán rozvoje obce do roku 2015“, který odhalil přednosti obce, ale také její 
nedostatky na místní infrastruktuře, občanské vybavenosti a v dalších oblastech, které 
by měly být prioritou práce každého zastupitelstva.

Mezi naše hlavní priority patří zejména:

 � usilovat o  získání maxima finančních prostředků z  dotačních titulů 
evropských fondů a  republikových grantů, určených pro investiční akce 
a financování rozvoje obcí

 � bez ohledu na vývoj příjmové stránky rozpočtu pokračovat ve snižování 
provozních nákladů na chod obce

 � zdárně dokončit již započatou rekonstrukci části sportovního areálu 
na mateřskou školu a tím v konečném důsledku snížit jeho energetickou 
náročnost a také zajistit dostatek míst v předškolních zařízeních obce

 � zvýšit počet parkovacích míst v  celé obci a  především pak na  Sídlišti 
s maximálním využitím pozemků obce

 � zvýšit podíl zeleně v obci
 � rozšířit plochy pro volnočasové aktivity dětí a  mládeže a  zvýšit počet 

herních prvků na těchto plochách umístěných
 � provádět postupnou rekonstrukci místních komunikací a vozovek
 � postupně obměňovat a doplňovat mobiliář obce
 � zvýšený důraz klademe na  oblast bezpečnosti, veřejného pořádku 

a prevence kriminality v obci. Chceme se zasadit za urychlené vybudování 
kamerového systému, který pokryje ty lokality v obci, které jsou z hlediska 
kriminality nejproblematičtější.

 � podpora místních spolků a sdružení v jejich činnosti

Uplynulé volební období prokázalo, že jsme byli platnými členy zastupitelstva obce, že 
jsme byli schopni podpořit prospěšné projekty a současně také získat podporu ostatních 
zastupitelů pro realizaci našich cílů.

Volební inzerát: „Sdružení nestraníků“



Komunální politika se do  značné míry liší od  té politiky, jak ji známe například 
z Poslanecké sněmovny či Senátu. Zastupitelé obce svou práci dělají většinou ve svém 
volnu a jejich případné finanční ohodnocení je spíše symbolické. Jejich motivací, proč 
ve  volbách do  obecních zastupitelstev kandidují, je nejčastěji snaha vrátit obci to, co 
jim dala v době, kdy v ní žili jako děti nebo se do ní například přistěhovali. A to je případ 
i kandidátů za Sdružení nestraníků.

Za Sdružení nestraníků Bohumil Harašta,
místostarosta obce Hrušovany u Brna

Děkuji za Vaši pozornost 
a šťastnou ruku při volbách

Jméno a příjmení Věk Povolání Obec

1. Bohumil Harašta 50 místostarosta Hrušovany 
u Brna

bez politické 
příslušnosti

2. Pavel Hodec 45 referent správy 
majetku obce

Hrušovany 
u Brna

bez politické 
příslušnosti

3. Petra Boháčová 37 v domácnosti Hrušovany 
u Brna

bez politické 
příslušnosti

4. Mgr. Jana Nováková 35 učitelka Hrušovany 
u Brna

bez politické 
příslušnosti

5. Libor Studený 41 ekonom Hrušovany 
u Brna

bez politické 
příslušnosti

6. Mgr. Pavel Kadlec 26 absolvent 
vysoké školy

Hrušovany 
u Brna

bez politické 
příslušnosti

7. Ing. František Slouka 62 učitel Hrušovany 
u Brna

bez politické 
příslušnosti

8. Mgr. Lenka Táborská 24 absolventka 
vysoké školy

Hrušovany 
u Brna

bez politické 
příslušnosti

9. Andrea Siláková 30 na mateřské 
dovolené

Hrušovany 
u Brna

bez politické 
příslušnosti

10. Markéta Dűringerová 33 na mateřské 
dovolené

Hrušovany 
u Brna

bez politické 
příslušnosti

11. Josef Kameník 36 obchodní 
asistent

Hrušovany 
u Brna

bez politické 
příslušnosti

12. Blanka Vykoukalová 44 obsluha čerpací 
stanice

Hrušovany 
u Brna

bez politické 
příslušnosti

13. Zbyněk Šafer 43 soukromý 
podnikatel

Hrušovany 
u Brna

bez politické 
příslušnosti

14. Alexandr 
Chudosovcev

33 obchodní 
zástupce

Hrušovany 
u Brna

bez politické 
příslušnosti

15. Roman Zetel 47 mistr výroby Hrušovany 
u Brna

bez politické 
příslušnosti

Ka
nd

id
át

ní
 li

st
in

a 
 „S

dr
už

en
í n

es
tr

an
ík

ů“



34 Hrušovanský zpravodaj Září 2010

Organizace Plán akcí

ŘÍJEN
 16.10. – TÁBORNÍCI – Drakiáda – soutěž o nejlepší vyrobené a létající draky
 23.10. – SOKOL – hudební  – drum–and–bass–fest – sokolovna
 24.10. – KPOZ – vítání nových občánků  ve 14 hod s vystoupením dětí mateřské 

školy
 28.–31.10 – TÁBORNÍCI – poznávací oddílový výlet

 OBEC – KOMISE PRO MLÁDEŽ, KULTURU A SPORT – výlet 

 SOKOL – cvičení dětí každou středu 17.00 – 18.30
    – AEROBIK pondělí - středa 19.30- 21.00
    – Cvičení ŽENY – pondělí a čtvrtek 19.00 – 20.00
    – Ženy volejbal – pondělí a čtvrtek 20.00 – 21.30
    – Volejbal mládež – úterý 18.30 – 21.00
    – LEZECKÁ STĚNA pro veřejnost info na tel: 602 552 476 

nebo 603 843 065
 STUDIO SLUNÍČKO – Angličtina I. (4-6 let) od 15.30 – 16.15
    – Angličtina II. (5-7 let) od 16.30 – 17.15
    – Hodiny probíhají ve čtvrtek v Obecním domě (LK) v Hrušovanech
LISTOPAD
 6.11. – SOKOL – železná neděle
 13.11. – SOKOL – hudební koncert HORRORSHOUU – sokolovna
 27.11. – SOKOL – maškarní pro dospělé – sokolovna
 KLUB DŮCHODCŮ – návštěva divadelního představení 
 SOKOL – cvičení dětí každou středu 17.00 – 18.30
    – AEROBIK pondělí - středa 19.30- 21.00
    – Cvičení ŽENY – pondělí a čtvrtek 19.00 – 20.00
    – Ženy volejbal – pondělí a čtvrtek 20.00 – 21.30
    – Volejbal mládež – úterý 18.30 – 21.00
    – LEZECKÁ STĚNA pro veřejnost info na tel: 602 552 476 

nebo 603 843 065
 STUDIO SLUNÍČKO – Angličtina I. (4-6 let) od 15.30 – 16.15
    – Angličtina II. (5-7 let) od 16.30 – 17.15
    – Hodiny probíhají ve čtvrtek v Obecním domě (LK) v Hrušovanech
PROSINEC
 3.12. –  TÁBORNÍCI – oddílová Mikulášská besídka
 4.12. –  OBEC – KOMISE PRO MLÁDEŽ, KULTURU A SPORT – vánoční jarmark
 5.12. –  SOKOL a OBEC – čertovský rej, příjezd Mikuláše a rozsvícení vánočního stromu
 8.12. – KLUB DŮCHODCŮ –  Mikulášská nadílka s živou hudbou
 11.12. – SOKOL – Vánoční hudební koncert  – sokolovna
 15.12. – KPOZ – vánoční besídka ve 14 hod v klubu důchodců s vystoupením 

žáků mateřské a základní školy
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 15.12. – KLUB DŮCHODCŮ – Vánoční besídka vystoupí děti z Mateřské školy
 18.12. – TÁBORNÍCI – oddílová Vánoční besídka
 24.12. – KDU – ČSL a ŘKF – Štědrý den od 14.00 – 16.00 – kostel – betlémské světlo, 

soutěž dětí ve zpívání a hraní koled u jesliček 
 OBEC – KOMISE PRO MLÁDEŽ, KULTURU A SPORT – výlet
 SOKOL – bruslení na sokolovně spojené s diskotékou na ledě pro děti a 

dospělé
    – cvičení dětí každou středu 17.00 – 18.30
    – AEROBIK pondělí - středa 19.30- 21.00
    – Cvičení ŽENY – pondělí a čtvrtek 19.00 – 20.00
    – Ženy volejbal – pondělí a čtvrtek 20.00 – 21.30
    – Volejbal mládež – úterý 18.30 – 21.00
    – LEZECKÁ STĚNA pro veřejnost info na tel: 602 552 476 

nebo 603 843 065
 STUDIO SLUNÍČKO – Angličtina I. (4-6 let) od 15.30 – 16.15
    – Angličtina II. (5-7 let) od 16.30 – 17.15
    – Hodiny probíhají ve čtvrtek v Obecním domě (LK) v Hrušovanech

Poděkování na závěr
Tak tu máme opět konec volebního období 2006 – 2010 a  jako předseda kulturní 

komise musím říct, že za  čtyři roky mého fungování jsem společně s  členy kulturní 
a společenské komise vykonal mnoho akcí.

Za to vše jim patří velké poděkování.
Děkuji také Táborníkům z Hrušovan, kteří se podíleli převážně na všech událostech, 

které kulturní komise pořádala.
Věřím a doufám, že vaše nadšení pořádat další akce pro děti i dospělé nevymizí.
Dále děkuji všem organizacím, které přispěli jakoukoliv pomocí k pozdvihnutí kultury 

v naší obci.
V neposlední řadě děkuji všem dětem i rodičům, kteří navštěvovali naše akce, protože 

bez nich by to samozřejmě nešlo.
Vedl jsem kulturní komisi v rámci mích možností a tak pokud jsem někoho zklamal 

a nevyhověl mu podle jeho představ – omlouvám se, ale není nic jednoduššího než přijít 
a z očí do očí si popovídat co a jak by se mělo nebo mohlo.

Do  dalšího volebního období, přeji nově zvolené kulturní komisi, mnoho úspěchů 
v rozvíjení dalších akcí a nových aktivit.

Poslední poděkování patří panu starostovi Miroslavu Rožnovskému, zastupitelům 
a obecnímu úřadu , že vyšli vstříc našim požadavkům a umožnili nám pořádat akce v naší 
obci.

S pozdravem 
předseda kulturní komise 

Martin Horr
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Organizace Sbor dobrovolných hasičů

Jaro a podzim 2010 s SDH
Zdeňka PosPíšilová, vedoucí mládeže sdh

V  dubnu jsme se vydali s  mladými 
hasiči na  pěší turu do  Židlochovic. 
Za hlavní cíl naší cesty jsme si vybrali 
kopec Výhon a jeho akátovou rozhled-
nu. Výlet jsme si užili a  měl obrovský 
úspěch. Prvním tréninkem požárního 
útoku na  vodu jsme zahájili letošní 
soutěžní sezónu, která začala první 
soutěží ligy mládeže v  Sivicích, kde 
jsme obsadili 11. místa u obou startov-
ních kategorii. 

V  květnu jsme se spolu s  přísno-
tickými hasiči podíleli na  spolupráci 
při organizaci soutěže ligy mládeže 
v  Přísnoticích, kterých se zúčastnili 
i naši mladí hasiči. Tuto soutěž jsme zá-

roveň využili jako přípravu na okresní 
kolo hry Plamen, kde jsme zažili jeden 
z  největších letošních úspěchů umís-
tění. Mladší i starší žáci se zde umístili 
ve štafetě dvojic na krásném 3. místě. 
Starší žáci zabojovali i  v  požárním 
útoku a umístili se taktéž na 3. místě. 
Konec měsíce jsme zakončili účastí 
na  okresním kole dorostu v  Ivanovi-
cích na  Hané, kde nás reprezentoval 
dorostenec – jednotlivec Jan Bažant, 
který se umístil na krásném 8. místě.

V  červenci jsme se zúčastnili dvou 
soutěží ligy mládeže v  Kuřimi a  Žid-
lochovicích. Na  závěr  školního roku 
jsme se rozloučili hledáním pokladu 
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a  přespáním v  hasičské 
zbrojnici. Dětem se tato 
akce velice líbila. Bě-
hem prázdnin jsme se 
sešli pouze jednou a  to 
na  prázdninové brigádě 
na  Wembli, kde jsme 
vyhrabovali posekanou 
trávu, aby zde mohli naši 
mladí hasiči trénovat 
požární útok na vodu. 

Školní rok jsme zahájili 
první podzimní soutěží 
ligy mládeže v  Syrovi-
cích, kde jsme v  obou 
kategoriích obsadili 16. místa. Nyní se připravujeme na podzimní kolo hry Pla-
men – závod požární všestrannosti. Naše družstva starších a mladších žáku  se 
rozrostla o další kategorii a  to tzv. přípravky. Do  této přípravné skupiny chodí 
děti ve věku od 3 do 6 let. 
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Je čtvrteční odpoledne 1. 7. 2010 
a začíná náš příběh … Slunce opírá své 
paprsky o naše tváře. Den jak vymalova-
ný. A copak to slyšíme z dálky? Stále se to 
opakuje…

Je slyšet jemný šum a tichounké hlásky. 
Kdopak to může být? Ano, jsou to naše 
děti, které se pomalu blíží k nám

Panečku to je překvapení! Dosud tiché 
hlásky se nyní ozývají naplno. (hihihi) Děti 
na sebe radostně pokřikují a vzájemně 
se vítají, vždyť za malou chvíli začne 
jejich velké dobrodružství a hlavně mají 
prázdniny! Hurá.

Vše jde 
hladce, děti i se 
všemi věcmi jsou 
naloženy a už se 
stačí jen rozloučit 
s rodiči. To se 
děti nenechají 
pobízet a mávají 
a posílají pozdra-
vy. Naše „spanilá“ 
jízda začíná. 

Netrvá 
dlouho a jsme 
na místě. Před 
námi se rozkládá 
naše oblíbené 
údolí „Přešovicko 

Újezdské“. Tady se opět vše vykládá 
a přesouvá. Děti jsou nedočkavé a vesele 
poskakují. Nedivte se jim, zvědavost jim 
nedá, vždyť mají před sebou obrovské 
letní dobrodružství.

Jdeme po úzké polní cestě dál a dál. 
A už vstupujeme dřevěnou branou 
do našeho tábora. Tady budeme trávit 
následující dny.

Všechny nás vítá faraón Tutanmajor. 
Představuje nám velekněžku Renetiti, 
svoje strážce a početnou armádu z lidu 
egyptského. 

Děti jsou zasvěceny do příběhu. A jak 
že se jmenuje? TAJEMSTVÍ SKARABEA! 
Nyní se začíná rýsovat naše napínavé 
dobrodružství. 

Děti jsou rozděleny do družin podle 
svých zkušeností a vlastností. A už před 
námi stojí čtyři různé formace pod jmény: 
Otaové, Thalabové, Hebejové a Džetové. 

Teď už jen rozdělit místa na nocleh a je 
to.

První ranní paprsky nás polechtají 
na čele a říkají: „Rychle vstávat!“ Ze stanů 
vybíhají děti a šuškají si o večerním 
dobrodružství. „Co se stalo?“ „Vy to 
nevíte?“ „Přeci utekla mumie ze sarkofágu. 
To je ale nadělení.“ 

Faraón Tutanmajor svým malým stráž-
cům poradí, jak mají nad nebezpečnou 
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mumii zvítězit. Po několik dnů děti bojují proti 
zlu, které přivolala mumie. Po různých nástra-
hách a útrapách se daří mumii najít a uložit ji 
zpět do sarkofágu. Nebyl to však jednoduchý 
úkol. 

Děti si během celého dobrodružství vyzkou-
šely jak svoji odvahu, tak i sílu. 

Co na závěr říct? Snad že se nám náš tábor 
vydařil, a i počasí nám přálo. Ráda bych poděkovala 
obětavým vedoucím a všem, co pomohli připravit tá-
bor. Všichni ví, jak je to náročné a kolik času to zabere. 

Je skvělé, když vše klapne. Nejvíce nás 
však těší, když jsou děti spokojené 

a mají krásné vzpomínky. 
Jitka Ševčíková
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