
Č e r v e n  2 0 1 7v y c h á z í  Č t v r t l e t n ě

www.hrusovanyubrna.cz

Foto: Martin Hansgut, ze závodu Železný muž, železná žena 10. června 2017



2 3Hrušovanský zpravodaj Červen 2017 Hrušovanský zpravodaj Červen 2017

Obsah

 Obec
 3 Slovo starosty
 4 Výběr z usnesení 2/ZO/2017
 5 Výběr z usnesení 3/ZO/2017
 6 Různé zprávy z obce
  Komplexní pozemkové úpravy. Třídění 

odpadu doma. Ukliďme Česko, ukliďme 
Hrušovany. Uklízejte po svých psech! Změna 
dopravního značení v ulici Nádražní.

 7 Upozornění: Obecní poplatky
 36 Úpal, úžeh
 51 Co se děje v knihovně

 Školy
 10 Mateřská škola
  Besídky ke dni matek. Noc v MŠ. Dopravní 

dopoledne s obecní policií. Den dětí. Lipka – 
Jezírko. Rozloučení s předškoláky, zahradní 
slavnost. Poděkování.

12 Základní škola
  Čtenářský maraton. Pasování na čtenáře. 

Beseda s Pavlem Čechem. Zápis do prvního 
ročníku. Projektové vyučování ve II. B. 
Dopravní  výchova. Záchranná stanice 
Rajhrad. JARO a LÉTO ve školní družině. Den 
Země – návštěva sběrného dvora. Putování 
po brněnských památkách. Vzhůru na zájezd! 
Cílová destinace: starověký Egypt (20. 3.–
7. 4. 2017). Škola v přírodě, Nesměř 2017. 
Návštěva Rádia TWR v Brně ‑Líšni. Pěvecký 
sbor Hruščata. DEN DĚTÍ. Páťáci v technickém 
muzeu. Sláva, nazdar výletu. Výlet do ZOO 
Lešná. Projekt Šablony.

 AZ občasník kronikáře
 27 Četnická asistence 

u havarovaných letadel 1939-45
 30 Druhá světová válka 

ve vzpomínkách pamětníka
 32 Události známé, neznámé
  Jaroslav Solnička

 33 Historie hrušovanských domů

 Organizace
 8 Klub seniorů
  Zájezd na Floria Kroměříž 2017. Svátek matek 

v Klubu seniorů 17. 5. 2017.

 40 Táborníci
  40 Zálesácké závody zdatnosti 

Myslivna Hrušovany u Brna 22. 4. 2017
  42 ZZZ Radíkov 2017
  44 Výlet Rokytná

 45 Myslivecký spolek Lípa
  Dětský den na myslivecké chatě.

 46 FK 1932
  46 Zhodnocení jarní části v FK 1932
  50 Slovo předsedy FK 1932.

 52 SDH Hrušovany u Brna

 54 Klub rybářů Hrušovany u Brna

 56 Sokol Hrušovany u Brna

 58 Iron Wo(Man) 10. 6. 2017

Hrušovanský zpravodaj
Čtvrtletník, číslo 2/2017
vychází v červnu 2017

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

Evidenční číslo: MK ČR 10090
Redakční rada:
Petr Najman,
Ing. Josef Valoušek, Vlastimila Adamová,
Marie Rožnovská, Roman Ivičič.

Uzávěrka příštího čísla je 16. 9. 2017.
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).

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

Blíží se letní prázdniny, čas školních vysvědčení. Buďte, 
prosím, tolerantní nad prospěchem, který neodpovídá 
Vašim představám, neboť daleko důležitější je zdraví 
a klidná mysl nás a našich dětí.

V čase prázdnin a dovolených si odpočiňte, načerpejte elán a sílu do dnešní 
reality života, který není vůbec jednoduchý.

Rada obce a  zastupitelstvo obce plní postupně Plán investic 2017, včetně 
úkolů, které vzešly z rozpočtu obce.

Snažíme se také zlepšovat rozvoj služeb, sociální péče, dopravní a technické 
infrastruktury, zeleně,  atd. Podporujeme finančně místní spolky, abychom 
se podíleli na kulturním a společenském dění v obci.

Připravujeme realizaci Přístavby základní školy, obec již disponuje stavebním 
povolením a  budeme podávat žádost o  dotaci. Úspěšně běží příprava 
vybudování nového kulturního stánku – nové sokolovny.

V srpnu, na místní hody, pokřtíme novou knihu o Hrušovanech u Brna, která 
bude speciálně vydána k 765 letům obce. Do cortenové schránky u kostela 
bude přemístěn originál náhrobního kamene, se souhlasem památkářů, který 
je nyní v nedůstojných podmínkách v dobývacím prostoru.

Závěrem přeji všem dětem hezké a klidné prázdniny, včetně našich kantorů, 
kteří si to zaslouží a Vám přeji zaslouženou dovolenou, včetně bezpečného 
návratu.

 S pozdravem Miroslav Rožnovský – starosta

ObecSlovo starosty
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Obec Výběr z usnesení zastupitelstva obce ObecVýběr z usnesení zastupitelstva obce

Výběr z usnesení č. 2/ZO/2017 z jednání ZO Hrušovany u Brna 3. 5. 2017

Výběr z usnesení č. 3/ZO/2017 z jednání ZO Hrušovany u Brna 29. 5. 2017

I. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
 1. schválená rozpočtová opatření č.  1/2017 

a č. 2/2017 provedené radou obce na základě 
pověření vydaným ZO.

II. Zastupitelstvo obce schvaluje:
 1. Zprávu starosty č. 2/2017
 2. Zprávu I. místostarosty
 3. zprávu finančního výboru ZO ‑inventarizace 

obce 2016, účetní závěrka 2016, Závěrečný 
účet 2016, výsledek hospodaření obce 2016, 
střednědobý rozpočtový výhled obce 2017‑20

 4. vyřazení majetku – pozemky p. č. 700 o vý‑
měře 646 m2 v hodnotě 7.384 Kč a p. č. 348/1 
o výměře 80 m2 v hodnotě 654 Kč. Celková 
hodnota vyřazeného majetku je 8.038 Kč

 5. nabytí majetku obce – část (1/3) pozemku 
p. č. 1908, tj. 142 m2 v hodnotě 1.674 Kč

 6. změnu odpisových plánů
 7. Inventarizaci majetku obce k 31. 12. 2016
 8. Účetní závěrku obce za rok 2016 sestavenou 

k 31. 12. 2016
 9. Závěrečný účet obce za rok 2016, včetně zprá‑

vy o výsledku hospodaření obce za rok 2016 
a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodaře‑
ním za rok 2016 bez výhrady

 10. Střednědobý výhled rozpočtu obce Hrušova‑
ny u Brna na roky 2017–20

 11. odpis a vyřazení majetku dle návrhu č. 1‑SMO‑
‑Z‑2017

 12. zrušit usnesení zastupitelstva obce 
č. 15/3/2016 ze dne 2. 5. 2016

 13. podání žádosti na pořízení nového DA u MV 
ČR, zařazení do rozpočtu obce 2018 a v přípa‑
dě přiznání dotace, podání žádosti o spo‑
lufinancování s JMK, včetně připravenosti 
vlastních zdrojů obce

 14. poskytnutí individuální neinvestiční dotace ve 
výši 60.000 Kč na projekt – Myslivecká chata – 
oprava střechy – úhrada dluhu pro Myslivecký 
spolek „Lípa“ Hrušovany u Brna

 15. Smlouvu o poskytnutí individuální neinvestič‑
ní dotace z rozpočtu obce Hrušovany u Brna 
ve výši 60.000 Kč Mysliveckému spolku „Lípa“ 
a pověřuje starostu jejím podpisem

 16. podání žádosti na poskytnutí dotace, Pří‑
stavba ZŠ, Masarykova č. p. 167 – Hrušovany 
u Brna“, včetně připravenosti vlastních finanč‑

ních zdrojů na spolufinancování akce
 17. Dohodu o vytvoření společného školského 

obvodu Mateřské školy Hrušovany u Brna 
mezi Obcí Sobotovice a Obcí Hrušovany 
u Brna a pověřuje starostu jejím podpisem

 18. Dohodu o vytvoření společného školského 
obvodu Mateřské školy Hrušovany u Brna 
mezi Obcí Ledce a Obcí Hrušovany u Brna 
a pověřuje starostu jejím podpisem

 19. Dohodu o vytvoření společného školského 
obvodu Základní školy Hrušovany u Brna mezi 
Obcí Sobotovice a Obcí Hrušovany u Brna 
a pověřuje starostu jejím podpisem

 20. Dohodu o vytvoření společného školského 
obvodu Základní školy Hrušovany u Brna mezi 
Obcí Ledce a Obcí Hrušovany u Brna a pověřu‑
je starostu jejím podpisem

 21. Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2017, kterou 
se stanoví část společného školského obvodu 
základní školy Hrušovany u Brna (obec Sobo‑
tovice – obec Hrušovany u Brna)

 22. Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2017, kterou 
se stanoví část společného školského obvodu 
mateřské školy Hrušovany u Brna (obec Sobo‑
tovice – obec Hrušovany u Brna)

 23. Obecně závaznou vyhlášku č.  4/2017, kterou 
se stanoví část společného školského obvodu 
základní školy Hrušovany u Brna (obec Ledce – 
obec Hrušovany u Brna)

 24. Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2017, kterou 
se stanoví část společného školského obvodu 
mateřské školy Hrušovany u Brna (obec Led‑
ce – obec Hrušovany u Brna)

 25. kupní smlouvu, jejímž předmětem je koupě 
pozemku parc.č. 1981/13, k.ú. Hrušovany 
u Brna

 26. kupní smlouvu, jejímž předmětem je koupě 
pozemků parc.č. 1875/3, 1879/21 a 408/2, k.ú. 
Hrušovany u Brna

 27. kupní smlouvu, jejímž předmětem je koupě 
pozemků parc.č. 1879/14 a parc.č. 1879/27, 
k.ú. Hrušovany u Brna

 28. kupní smlouvu, jejímž předmětem je koupě 
pozemku parc.č. 406/2, k.ú. Hrušovany u Brna

 29. kupní smlouvu jejímž předmětem je převod 
pozemku parc.č. 460/2, k.ú. Hrušovany u Brna

 30. kupní smlouvu jejímž předmětem je převod 
pozemku parc.č. 457/2, k.ú. Hrušovany u Brna

 31. kupní smlouvu jejímž předmětem je převod 
pozemku parc.č. 462/2, k.ú. Hrušovany u Brna

 32. Smlouvu o zřízení věcného břemene 
č. 9900086872_1/VB

 33. Smlouvu o zřízení věcného břemene 
č. 9900086001_1/VB

 34. Smlouvu č. 1030031438/001 o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břemene mezi 
E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice a Obcí 
Hrušovany u Brna a pověřuje starostu jejím 
podpisem

 35. Smlouvu č. 1030026486/022 o smlouvě budou‑
cí o zřízení věcného břemene mezi E.ON Distri‑
buce, a. s., České Budějovice a Obcí Hrušovany 
u Brna a pověřuje starostu jejím podpisem

 36. Rozpočtové opatření č. 3/2017
 37. Rozpočtovou změnu spolufinancování sociálních 

služeb v ORP Židlochovice, nadregionální sítě JMK, 
včetně podpory subjektů vybraných obcí, garantu‑
je spoluúčast v rámci schváleného rozpočtu na rok 
2017 na rok 2017 v oblasti soc. služeb a finanční 
podporu vybraných doplňkových subjektů.

I. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
 1. schválené rozpočtová opatření č. 4/2017 

provedené radou obce na základě pověření 
vydaným ZO.

II. Zastupitelstvo obce schvaluje:
 1. veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinves‑

tiční dotace (100.000,‑ Kč) z rozpočtu Obce 
Hrušovany u Brna, dle písemného podkladu, 
pro Tělocvičnou jednotu Sokol Hrušovany 
u Brna a pověřuje starostu jejím podpisem

 2. veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinves‑
tiční dotace (150.000,‑ Kč) z rozpočtu Obce 
Hrušovany u Brna, dle písemného podkladu, 
pro FK 1932 Hrušovany u Brna a pověřuje 
starostu jejím podpisem

 3. veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí nein‑
vestiční dotace (90.000,‑ Kč) z rozpočtu Obce 
Hrušovany u Brna, dle písemného podkladu, 
pro Táborníky Hrušovany u Brna a pověřuje 
starostu jejím podpisem

 4. veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí nein‑
vestiční dotace (90.000,‑ Kč) z rozpočtu Obce 
Hrušovany u Brna, dle písemného podkladu, 
pro SH ČMS‑SDH Hrušovany u Brna a pověřuje 
starostu jejím podpisem

 5. veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí nein‑
vestiční dotace (70.000,‑ Kč) z rozpočtu Obce 
Hrušovany u Brna, dle písemného podkladu, 
pro Tělovýchovnou jednotu Jiskra Hrušovany 
u Brna a pověřuje starostu jejím podpisem

 6. veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí nein‑
vestiční dotace (20.000,‑ Kč) z rozpočtu Obce 
Hrušovany u Brna, dle písemného podkladu, 
pro Hasičské Historické Sdružení Hrušovany u 
Brna a pověřuje starostu jejím podpisem

 7. veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí nein‑

vestiční dotace (20.000,‑ Kč) z rozpočtu Obce 
Hrušovany u Brna, dle písemného podkladu, 
pro Myslivecký spolek Lípa Hrušovany u Brna 
a pověřuje starostu jejím podpisem

 8. veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí nein‑
vestiční dotace (30.000,‑ Kč) z rozpočtu Obce 
Hrušovany u Brna, dle písemného podkladu, 
pro SK Magnetik Hrušovany uBrna a pověřuje 
starostu jejím podpisem

 9. veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí nein‑
vestiční dotace (30.000,‑ Kč) z rozpočtu Obce 
Hrušovany u Brna, dle písemného podkladu, 
pro Orel jednota Hrušovany u Brna a pověřuje 
starostu jejím podpisem

 10. darovací smlouvu mezi Diecézní charitou Br‑
no‑Oblastní charitou Rajhrad a Obcí Hrušova‑
ny u Brna a pověřuje starostu jejím podpisem

 11. darovací smlouvu mezi Městem Židlochovi‑
ce‑Pečovatelská služba Židlochovice a obcí 
Hrušovany u Brna a pověřuje starostu jejím 
podpisem

 12. darovací smlouvu mezi BETÁNIÍ – křesťanská 
pomoc, z.ú. ‑ VILLA MARTHA a obcí Hrušovany 
u Brna a pověřuje starostu jejím podpisem

 13. kupní smlouvu na pořízení nemovitostí p. 
č. 574/14 a 574/15, z důvodu veřejného 
zájmu, odstavná stání na ulici Nádražní, Hru‑
šovany u Brna 

 14. Smlouvu č. 1030036240/004 o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břemene mezi 
E.ON Distribuce, a.s., České Budějovice a Obcí 
Hrušovany u Brna a pověřuje starostu jejím 
podpisem

 15. zrušit usnesení zastupitelstva obce 
č. 35/1/2016 ze dne 15. 2. 2016

 16. kupní smlouvu, jejímž předmětem je koupě 
pozemků parc.č. 435/5, k.ú. Hrušovany u Brna.
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UPOZORNĚNÍ:   Obecní poplatky
Oznamujeme, že již uplynula splatnost všech poplatků – hřbitovní poplatky, po‑
platky za psa, za vyhrazené parkoviště i za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

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

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

Obec Různé zprávy ObecRůzné zprávy

Podpořte zahájení komplexních pozemkových úprav
Obec Hrušovany u Brna usiluje o zahájení komplexních pozemkových úprav na katastru 

obce Hrušovany u Brna. Komplexní pozemkové úpravy umožní nové prostorové a  funkční 
uspořádání pozemků. Jejich uskutečněním by byla sestavena zcela nová katastrální mapa, 
zbavená veškerých chyb a nepřesností.

Velmi přínosné pro všechny vlastníky pozemků je to, že by došlo k přesnému zaměření 
a vytyčení pozemků. Hranice budou vyznačeny s přesností, která je 10x vyšší, než jsou nyní ty 
nejpřesnější zákresy v katastru nemovitostí. Bylo by možné napřímení, narovnání a upravení 
tvarů pozemků, aby to lépe vyhovovalo vlastníkům nebo uživatelům.

Pokud by měli vlastníci půdy zájem, mohli by si nechat své pozemky scelit do větších 
bloků, které by se snadněji obhospodařovaly. Naopak si mohou vlastníci nechat větší bloky 
pozemků rozdělit. To je vítané zejména v případě řešení spoluvlastnických podílů, kdy si mo‑
hou spoluvlastníci nechat rozdělit pozemky dle výše svého podílu a získat tak část pozemků 
do výhradního vlastnictví.

Úpravy by byly navrženy na základě dohody mezi vlastníkem půdy a projektantem kom‑
plexních pozemkových úprav, proto požadavky vlastníků půdy hrají v procesu KPÚ klíčovou 
roli.

Současně by v rámci pozemkových úprav došlo k rozmístění pozemků obce a státu tak, 
aby mohla být realizována ekologická opatření, která zamezí erozi půdy a  jejímu znehod‑
nocování, zamezí zanášení koryt potoka ornou půdou, umožní výsadbu alejí podél cest atd. 
Obec se stane garantem dopravní obslužnosti všech pozemků.

Komplexní pozemkové úpravy jsou zcela hrazeny ze státního rozpočtu.
K tomu, abychom mohli zahájit komplexní pozemkové úpravy, potřebujeme souhlas vlast‑

níků nadpoloviční výměry zemědělské půdy na katastru obce. V současné době máme souhlasy 
přibližně ke 45 % potřebné výměry a potřebujeme získat souhlas vlastníků ještě cca 27 ha půdy.

Vyzýváme vlastníky zemědělské půdy, aby podpořili zahájení komplexních po-
zemkových úprav. Obraťte se na obecní úřad, kde můžete získat další informace 
nebo rovnou předvyplněný formulář pro souhlas.

Třídění odpadu doma
Systém třídění odpadů v naší obci běží bez jakýchkoliv větších problémů. Postupně v evi‑

denci probíhají opravy chybných údajů o svozových nádobách, ale to jsou jen drobnosti. Ti, 
kteří se do systému zapojili a obdrželi od obce nádoby na papír a plast, si systém v naprosté 
většině pochvalují. Jsme současně velice rádi, že se zapojují další a další občané a děkujeme 
všem, kteří poctivě třídí.

Na druhou stranu výsledky třídění odpadu by mohly být i lepší. V současné době se v obci 
vytřídí cca 23,5 % odpadu.

Byl bych rád, kdyby se podařilo množství vytříděného odpadu ještě zvýšit. Je potřeba 
důsledně oddělovat i další suroviny (kovy, sklo, oblečení atd.), které lze odevzdat do veřej‑
ných kontejnerů po obci nebo na sběrném dvoře. Dále bych zdůraznil možnost likvidovat 
bioodpad, kterého je ve směsném komunálním odpadu významný podíl. Kontejnery na bio‑
odpad se nachází na sběrném dvoře a na křižovatce ulic Jízdárenská a Vodní a dále Žižkova 
a  Malinovského. Je možné do nich ukládat např.  rostlinné zbytky ze zahrádky, posečenou 
trávu, listí, slupky z kuchyně (ale nikoli zbytky potravin!).

Každý občan si může průběžně kontrolovat úroveň třídění odpadu své domácnosti. Pokud 

jste ještě nepožádali o přístupové údaje k uživatelskému účtu na portálu svozové firmy, tak 
se můžete obrátit na mě nebo na tajemnici OÚ. Požádat samozřejmě můžou i ti, kteří netřídí, 
získají tak možnost reklamovat nevyvezené popelnice přímo u svozové firmy.

Ukliďme Česko, ukliďme Hrušovany
V  dubnu se uskutečnila už tradiční dobrovolnická akce zaměřená na čistotu životního 

prostředí. Táborníci uklízeli odpadky v okolí obce a dobrovolníci kolem komise životního pro‑
středí likvidovali černou skládku v Kubíčkově jámě. Celkově bylo uklizeno přibližně 650 kg 
volných odpadků a přes 4 tuny materiálu z černé skládky.

Velmi si vážíme práce všech, kteří se do úklidu zapojili. Bohužel odpadků v katastru naší 
obce je stále mnoho, ale na druhou stranu je tu spousta lidí, kterým to není lhostejné. Naštěstí 
se najdou i tací, kteří jsou ochotní pro naše životní prostředí nezištně obětovat vlastní energii 
a volný čas. A to je dobrá zpráva.

Uklízejte po svých psech!
Mnoho majitelů psů po svých mazlíčcích neuklízí exkrementy. Je to silně obtěžující pro 

všechny občany. Především je potřeba si uvědomit, že po trávě často běhají nebo si v ní hrají 
malé děti. Také to znepříjemňuje práci zaměstnancům údržby zeleně. Jednak jim likvidace 
psích výkalů zbytečně přidává práci a potom jim chybí čas na smysluplnější činnost, jednak je 
to velký problém při sečení trávy.

Upozorňujeme, že ten, kdo neuklízí psí výkaly, se dopouští přestupku. Obecní policie se 
na tento problém zaměřuje a bude pokutovat.

Změna dopravního značení v ulici Nádražní
Na konci ulice Nádražní, pod budovou bývalého Botexu, bylo dokončeno odstavné parko‑

viště. Současně s tím se změní dopravní značení v ulici Nádražní. Z důvodu častých kolizních 
situací autobusů kvůli odstaveným vozidlům bude zakázáno zastavení a stání po celé délce 
ulice mimo vymezená parkovací stání. Nadále bude možné parkovat na parkovišti u  stán‑
ku se zeleninou, před zdravotním střediskem a vedle něj, před restaurací a Zempomarketem 
a právě na novém parkovišti. Nová opatření zlepší plynulost a bezpečnost dopravy, zejména 
vozidel integrovaného dopravního systému.
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V  pátek 28.  4.  2017 jsme vyjeli ráno, bylo velmi 
chladno a pršelo. Každý z nás jel na Floria JARO 2017 
do Kroměříže nakoupit květiny, stromky, přísadu ze‑
leniny, jahody i další věci, potřebných pro zahradu.

Na pochůzku po areálu jsme měli přes 4 hodiny 
času. Navštívili jsme i pavilon A, kde se bylo opravdu 
na co dívat. Zde byla vystavena květinová aranžmá 
lidských ctností a neřestí jako: statečnost, moudrost, 
víra, pýcha, lstivost, píle, obžerství, láska, naděje, tr‑
pělivost, závist, lakomství. Celý prostor doslova roz‑
kvetl desítkami aranží řezaných květin  – tulipánů, 
hortenzií, hyacintů, růží, jiřin, narcisů, ostrožek, po‑
měnek a  kal. Byla to  nádhera pro  oči. Na  výstavišti 
si každý zašel na oběd popř. na rychlé občerstvení. 
Počasí nám nevyšlo, stále pršelo, ale nám to  neva‑
dilo.Výstaviště a  prodejní plocha jsou z  větší části 
zastřešené.

Po návštěvě Floria Kroměříž, jsme odjeli do obce Modrá u Velehradu. Zde se nachází 
Areál Živá Voda – Sladkovodní expozice.

Přední část vodní plochy slouží jako expoziční jezero s jeho přirozeným fungováním 
a vztahy, včetně drobných vodních organizmů. Jeho hloubka je 6,5 metru a celkový ob‑
jem 850 m3. Žijí zde druhy ryb typické pro náš region, a to jak současné, tak historicky 
původní. Je možno se tu také osvěžit v přírodním koupališti s brouzdalištěm napájeném 
podzemním pramenem s  vysokou kvalitou vody. Vodní rostliny zde vysazené fungují 
jako kořenová čistička. Protože pršelo, přírodní areál jsme neprošli. Navštívili jsme pod‑
vodní tunel, ve sladké vodě v přírodě je ojedinělým experimentem v rámci celé Evropy. 
Nachází se v hloubce 3,5 metru pod vodní hladinou, má délku 8 metrů a šíři 2 metry. 
Po  levé straně můžete vidět ryby chladných vod, horských potoků a  řek – jelce, lipa‑
ny, mníky, pstruhy, parmy a oukleje. Pravá strana patří především velkým rybám. Typic‑
kým obyvatelem je kapr, kterého chovají v několika formách. Dravce reprezentují štiky, 
candáti nebo sumci. Raritou expozice jsou jeseteři – tažné ryby, které dříve migrovaly 
z Černého moře až do řeky Moravy. Mezi jeseterem ruským, malým či hvězdnatým se vy‑
jímá vyza velká – největší sladkovodní ryba světa. Zde jsme viděli vyzu o délce téměř 2 
metry. Za naší přítomnosti byl z vnější části na tunelu potápěč, který čistil tunel. Ukázal 
nám, jak se i ryby dokáží sblížit s člověkem a nechat se pohladit. Areálem nás prováděla 
průvodkyně.

Návštěvou prodejní výstavy v Kroměříži a Areálu Živá voda v Modré, jsme prožili další 
pěkný den. Zájezd opět organizoval pan Pospíšil Stanislav a  jako vždy se velmi dobře 
vydařil i přes nepřízeň počasí, za což mu velice děkujeme.

Na další zájezdy, které jsou uvedeny v plánu činnosti na rok 2017 se těšíme.

Zájezd na Floria Kroměříž 2017
Foto i text: eliška kubová  

Organizace Klub seniorů

Svátek matek v Klubu seniorů 17. 5. 2017
Ve středu 17. 5. 2017 se konala v Klubu seniorů oslava „Svátku matek“. Akce se také zúčastnil sta‑
rosta obce pan Miroslav Rožnovský. Na této oslavě vystoupily s programem děti Mateřské školy 
v Havlíčkově ulici pod vedením učitelek paní Jarky Havlíkové a paní Kateřiny Rausové. Zpěv dětí 
paní učitelky doprovodily na klávesy a na kytaru. Děti zazpívaly, zahrály různé scénky, vystoupe‑
ní bylo velice pěkné, moc se líbilo. Děti potom 
předaly každé seniorce přání ke Svátku matek. 
Po skončení vystoupení byly děti obdarovány 
čokoládou, jako poděkování za jejich vystoupe‑
ní. Na občerstvení seniorům byly podány chle‑
bíčky, zákusky, káva. V závěru besídky vystoupil 
starosta obce s poděkováním seniorům za jejich 
činnost a popřál hodně zdraví do další činnosti 
v následujícím období. Děkujeme mužům v Klu‑
bu seniorů za přípravu a podání občerstvení.
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Školy Mateřská

Prázdniny se blíží...
kolektiv Mš 

Besídky ke dni matek
Na všech budovách mateřské školy 

si děti s p. učitelkami připravily krátký 
program, kterým svým maminkám, 
babičkám, tetičkám popřály k jejich 
svátku. Pak následovalo malé posezení 
u kávy a moučníku, který nám napekly 
šikovné maminky a babičky, tímto jim 
moc děkujeme.

Noc v MŠ
Tradiční akce pro budoucí školáky se 

uskutečnila ve čtvrtek 1. 6. na budovách 
MŠ Sídliště a Havlíčkova a byla zaměřena 
na „indiánské zvyky“. Děti měly připraveny 
čelenky s barevnými peříčky a společně si 
vyzdobily trička indiánským symboly. MŠ 
Havlíčkova na „pravěk“. MŠ Jízdárenskou 
spaní v MŠ čeká 15. 6.

V podvečer byl zapálen oheň, za zvuků 
známých dětských písní si děti opekly 
špekáčky.

Posilněni a s dobrou náladou plnily na 
stanovištích různé úkoly.

Když se setmělo, děti prokázaly odvahu 
při hledání pokladu.

Příjemně unaveni zalehly do svých 
spacáků a sledovaly oblíbené pohádky. 
I bez maminky se děti vyspaly do růžova, 
obohaceny o nový zážitek.

Dopravní dopoledne s obecní policií
I když nám počasí moc nepřálo, 

dopoledne s obecní policií se vydařilo. 
Děti předvedly na víceúčelovém hřišti 
při slalomové jízdě své řidičské umění 
na kolech a koloběžkách. Policisté byli 
u dětí mile překvapeni jejich výbornou 
znalostí dopravních značek. Děti si také 
mohly vyzkoušet, jaké to je sedět v autě 
naší obecní policie a za zvuku sirény si 
odnášely upomínkové předměty a malou 
sladkost, kterou dostaly do rukou přímo 
od policistů.

Den dětí
Měsíc červen je ve znamení výletů 

a dalších akcí k našemu svátku – svátku 
dětí.

Celá naše školka, včetně p. učitelek, 
se v úterý vypravila do Brna do divadla 
„Radost“. Všichni jsme měli možnost 
ponořit se do děje pohádky „Sněhurka 
a sedm trpaslíků“. Děj pohádky nás zaujal 
tak, že jsme se ani nenadáli a byl konec. 
Po příjemně prožitém dopoledni nás ve 
školce čekal dobrý oběd.

Lipka – Jezírko
Naši předškoláci navštíví v úterý 20. 6. 

ekologicky výukový program „Mravencovo 
desatero“, který probíhá na pracovišti 
Lipka ‑ Jezírko. Děti budou seznámeny 
se způsobem života mravenců (k čemu má 
mravenec tykadla, kam vedou mravenčí 
silnice atd.). Součástí programu je 
prolézání modelem mraveniště.

Rozloučení s předškoláky, zahradní 
slavnost

Ve středu 21. 6. 2017 čeká naše 
předškoláky slavnostní rozloučení 
a na všechny děti naší školky zahradní 
slavnost s opékáním špekáčků na hřišti 
sokolovny.

Poděkování
Kolektiv zaměstnanců děkuje všem 

rodičům a spoluobčanům, kteří nám po 
celý školní rok pomáhali.
Děkujeme: Vývařovně Honsnejman 
za sběr papíru • Rodičům a spoluobčanům 
za sběr papíru • Paní Doubravské 
za upletení oblečků pro panenky 
• Paní Psotové za dárkové předměty 
• Paní Kresové za besedu v knihovně 
• Panu Valouškovi za fotografování akcí 
• Obecní policii za dopravní dopoledne 
• Paní Krupkové za sladkosti k Mikuláši 
• Panu Zemánkovi za růže ke dni matek.

No a konec školního roku je za dveřmi.
Přejeme našim dětem, jejich rodičům 
i Vám krásné a spokojené léto.
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Ze školních lavic

Školy Základní škola

Čtenářský maraton
Ve středu 22. 3. 2017 se ve škole konal Maraton ve čtení, kterého se zúčastnilo 181 dětí. 
Četly z  různých knih. Začínaly číst ze Slabikáře a  skončily čtením z  knihy Tajemství 
proutěného košíku. Nejvíce dětí se zapojilo z prvních ročníků. Ukázalo se, že prvňáčči již 
umí pěkně plynule číst. Příští rok akci určitě zopakujeme.

Pasování na čtenáře
proběhlo v  hrušovanské knihovně za přítomnosti pana starosty 27.  3.  2017. Prvňáčci 
přišli vzorně připravení a nastrojení. Krásně četli. Děkujeme paní Kresové za pěknou akci.

Další akcí, kterou pro nás 
připravila paní knihovnice, byla 
beseda s  Pavlem Čechem. 
Dne 31.  3.  2017 přijel do školy 
brněnský malíř a  ilustrátor 
Pavel Čech. Zajímavě vyprávěl 
o svém dětství, setkání s knihami 
a vlastní tvorbě.

Zápis do 1. ročníku
se konal ve dnech 
4. 4. a 5. 4. 2017. Naše 
škola je spádovou 
školou pro děti z Ledců 
a Sobotovic. K zápisu 
se dostavilo 51 dětí. 
11 dětí požádalo 
prostřednictvím svých 
zákonných zástupců 
o odklad školní 
docházky. V příštím 
školním roce otevřeme 
dvě 1. třídy.

Projektové vyučování ve II. B          V dubnu během čtyř vyučovacích hodin se žáci 
II. B snažili seznámit s životem včel. Vytvořili skupinky, ve kterých z daných materiálů 
vybírali nejdůležitější informace, 
které předávali ostatním spolu‑
žákům. Tak se postupně všichni 
dozvěděli, jak včela dlouho žije, 
její vývoj a  důležitost v  hierarchii 
včelstva. Že v  délce života 4 až 
6  týdnů projde třemi obdobími. 
Zjistili, co dělá čistička, krmička, 
stavitelka, strážkyně a  létavka, 
a jak velmi jsou včely důležité pro 
život na naší planetě. Všichni se 
velmi snažili a zasluhují velkou po‑
chvalu. Na závěr jsme vše nalepili, 
aby se i  ostatní mohli seznámit 
s tak úžasným hmyzem.
 Mgr. Pavlína Konečná
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Dopravní  výchova
První květnové dny jsme v  naší škole věnovali dopravní výchově. Se  strážníky Obecní 
policie jsme si zopakovali vybavení kola, nejdůležitější značky a  předpisy, které  musí 
cyklista dodržovat. Cyklistická sezóna může začít!!! Mgr. Monika Betášová, tř. uč.1.A

Záchranná stanice Rajhrad
Dne 10.  května se  děti z  2.A  vypravily do  Záchranné stanice v  Rajhradě. Poslouchaly 
zajímavé vyprávění o osudu zvířátek, které skončily v záchranné stanici. Dozvěděly se, 
jak mohou samy zachránit či  pomoci ohroženým zvířátkům. Uviděly dravce, labutě, 
veverky, pávy i srnečka a pohladily si sovu pálenou.
Pěkný výlet a nezapomenutelný zážitek… Mgr. Markéta Dvořáková, tř. uč. 2.A

JARO a LÉTO ve školní družině      Školní družina v letních měsících využívá převážně školní 
dvůr a přilehlou zahradu. Jsme rádi, že po dlouhé zimě můžeme skotačit venku. Hrajeme míčové 
hry, soutěžíme, snažíme se  venku co  nejvíce hýbat. Ve  třídách se  věnujeme převážně výtvarné 
činnosti. Lepíme, stříháme, barvíme… Zdobíme školní nástěnky i okna.

Začátkem jara jsme jako každý rok uklízeli hrušovanský park před obchodním domem. I přes 
chladné počasí se zapojily děti i některé maminky, kterým bychom tímto chtěli poděkovat.

Čistota Hrušovan nám není lhostejná. S dětmi se učíme třídit odpad, vyprávíme si o přírodě, 
životním prostředí a způsobu ochrany naší planety. Počasí nám přeje, sluníčko nám připomíná, že už 
se blíží prázdniny. Všem přejeme krásné léto a hodně sluníčka. Jana Houserová, vychovatelka

Den Země – návštěva sběrného dvora
Ve středu 10. 5. 2017 se zúčastnilo druhé oddělení školní družiny exkurze do sběrného 
dvora. Děti se  zde dozvěděly, jak správně třídit odpad, jak se  odpad zpracovává 
a co se s ním potom děje. Ve sběrném dvoře se nachází speciální váha, která váží auta 
i  se  sběrným materiálem. Děti zaujaly psí boudy, které  se  ve  sběrném dvoře nalézají 
pro případ, že se v Hrušovanech nalezne zatoulaný pejsek, o kterého se zde starají, dokud 
se nenajde majitel.

Návštěva byla pro  děti přínosem v  tom, jak doma 
mohou třídit odpad. Iva Pirožková, vychovatelka

Putování po brněnských památkách
Ve středu 10. května 2017 jsme se vypravili vlakem do Brna 
na  brněnské památky. Prohlídka byla s  průvodkyní. 
Napřed jsme byli na  Staré radnici, kde  visel Brněnský 
drak a kolo. Dále jsme prošli bránou a viděli pokroucenou 
věž a portál. Prošli jsme Zelným trhem a šli ke katedrále 
sv. Petra a Pavla a do Denisových sadů. Z Denisových sadů 
jsme měli překrásný výhled na  celé Brno. Kolem Nové 
radnice jsme šli na  náměstí Svobody, tam jsme viděli 
Brněnský orloj. Paní průvodkyně se  nám také zmínila 
o  kostnici v  podzemí pod  kostelem sv.  Jakuba. Zde 
prohlídka skončila. Výlet po brněnských památkách se mi 
moc líbil a byl poučný. Jan Hruška, 4. B
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Když  jsme se  vrátili po  jarních 
prázdninách zalitých sluncem, probudily 
se  v  nás ptačí pudy a  náhle jsme pocítili 
volání teplých krajů. Museli jsme prostě 
vycestovat. Hned a  bez odkladu! Jako 
první, nejjednodušší a  ekonomicky 
nejméně náročná připadala v  úvahu 
stará známá varianta „prstem po  mapě“. 
To  se  nám však zdálo málo napínavé, 
a  tak  jsme zvolili něco originálnějšího. 
Což  takhle zaletět si zcela bez nákladů 
třeba do Egypta? Protože jsme však tušili, 
že našim požadavkům nebude vyhovovat 
žádná z  tuzemských cestovních kanceláří 
(neboť žádná z  nich nedává na  dluh 
a  družinové peníze bohužel nejsou 
oficiálně uznanou a  akceptovanou 
měnou), byli jsme nuceni založit vlastní 
kancelář. Rozdělili jsme se  tedy se  na  2 
pracovní týmy ‑ každý představoval jednu 
cestovní kancelář, která měla za úkol (pod 
vedením svého vedoucího pracovníka) 
vytvořit katalog zájezdů do Egypta…

Abychom věděli, do čeho jdeme, museli 
jsme se  ještě před  zahájením seznámit 
s  naší cílovou destinací. A  tak  jsme 
si pověděli základní údaje o  Egyptě 
a zhlédli jsme velmi zajímavé video přímo 
od  moře.  Pak následovala několikadenní 

práce na  katalogu, který  měl sice 
obsahovat pouze jeden hotel, ale 
samozřejmě musel splňovat spoustu 
obvyklých náležitostí, jako jsou informace 
o  poloze hotelu, vybavení, vzdálenost 
od moře atd. A samozřejmě fotky (v našem 
případě kreslené obrázky  – ruční práce 
se cení!). Nakonec jsme připravili letenky, 
a  když  bylo vše hotovo, čekalo nás malé 
školení. Nejprve jsme si promítli video 
z  paluby nejmenovaného letadla, poté 
následoval krátký příspěvek, který  nás 
provedl pražským letištěm, a  nakonec 
nás čekalo animované a  velmi vtipné 
instruktážní video používané na palubách 
ČSA. Když  jsme se  cítili dostatečně 
proškoleni, začali jsme se  chystat na  let. 
Každá skupina si rozdělila role  – kapitán, 
piloti, letušky, zaměstnanci letiště 
(kontrola pasů, odbavení zavazadel, nosiči 
zavazadel, kontrola letenek před vstupem 
do  letadla  atd.). Těsně před  letem každý 
vyplnil svůj pas a  obdržel letenku. První 
skupina vezla své pasažéry (tedy členy 
druhé skupiny) v pondělí 27. 3. , ve středu 
se role obrátily.

Oba naše lety byly vesměs dobrodružné. 
Začaly poměrně hladkým odletem, 
během cesty se  letušky vzorně staraly 

o  cestující, ukázaly jim všechny důležité 
součásti letadla (hlavně toaletu a nouzové 
východy), seznámili je s pravděpodobným 
průběhem letu a  s  možnými riziky (jako 
jsou turbulence či  dokonce ztroskotání) 
a názorně ukázaly fungování záchranných 
vest a  dýchací masek. Hlášky typu 
„Nebojte se, pokud ztroskotáme, 
upozorníme vás předem.“ nebo „Při pádu 
letadla do  moře si najděte malý ostrov 
a zabydlete se na něm.“ nenechaly nikoho 
na pochybách, že posádku tvoří opravdoví 
profesionálové, kteří rozumějí své věci. 
A  tak, přestože jsme absolvovali několik 
turbulencí a  nenadálých letových potíží 
(pravděpodobně díky pánovi, který odmítl 
vypnout svá četná elektronická zařízení), 
nakonec jsme oba lety ustáli ve zdraví.

Konečně jsme se  ocitli v  Egyptě! 
Domorodci byli zjevně velmi činorodí, 
neboť hned navlékli dobové kostýmy. 
Jeden z místních dokonce přišel v převleku 
faraona. Jenže… Jediné poplácání 
faraona po zádech nás přesvědčilo o tom, 
že  se  pravděpodobně nejedná o  průvod 
kostýmů (jen tak tak jsme unikli krutému 
trestu). Jediným možným vysvětlením, 
které  se  nabízelo, bylo, že  jsme proletěli 
červí dírou a  ocitli se  v  Egyptě za  dob 
faraonů, tedy zhruba před  3 000 lety. 

Nevadí, alespoň poznáme krásný život 
starých Egypťanů ☺…

Když už jsme se tedy ocitli ve starověkém 
Egyptě a zjistili si vše potřebné o tehdejším 
životě, bylo třeba trošku se  přizpůsobit 
(abychom nebyli tak  nápadní). Člověk 
v  džínách s  mobilem u  ucha nebyl totiž 
před  3 000 lety zrovna častý jev. A  tak  si 
obě skupiny nejprve zvolili svého faraona 
(i když přímá volba faraona byla v tehdejší 
době mírně řečeno nestandardní). 
Faraoni pak jmenovali vezíry, písaře 
a vrchní stavitele pyramid. Naše 2 skupiny 
tedy představovaly 2 staroegyptské 
společnosti a  byly připraveny otestovat 
svoje nově nabyté znalosti. Každá 
skupina čítala 1 faraona, několik vrchních 
stavitelů pyramid a velkou spoustu písařů. 
Toť naše dvě společnosti, ve  kterých 
nebylo rolníků, neboť, jak jsme se dočetli 
v  jedné chytré knize, pokud už musíte žít 
ve  starověkém Egyptě, hleďte se  narodit 
jako něco jiného než rolník… Písaři v naší 
společnosti jednoznačně převažovali, 
přestože ve  starověkém Egyptě jich bylo 
spíše poskrovnu (takový písař byl  totiž 
osobou velmi vzdělanou a  vzdělání bylo 
výsadou jen  některých vyvolených). 
A  tak, když  jsme přistoupili k  1. úkolu, 
který každému členovi společnosti ukládal 

Vzhůru na zájezd! Cílová destinace: starověký Egypt (20. 3.–7. 4. 2017)

Školy Základní škola ŠkolyZákladní škola
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napsat na svitek papíru svoje jméno, klepali 
si soutěžící na hlavu. Nic jednoduššího už 
tam neměli? Měli! Což takhle napsat svoje 
jméno pomocí egyptských hieroglyfů? 
Hračka, ne? Jakožto vzdělaní Egypťané 
jsme se  s  tím sice nakonec poprali, ale 
byl to boj nadmíru vysilující a velmi, velmi 
dlouhý (zkuste si třeba místo našeho 
písmene A  v  rychlosti nakreslit supa ☺). 
A  tak  jsme díky této disciplíně poznali, 
že  být písařem také není žádný med. 
Následující soutěž nám ale šla o  poznání 
lépe, neboť nevyžadovala kreslení žádných 
zapeklitých znaků. Každá ze  skupin měla 
za úkol získat 7 svitků, rozbalit je a rozluštit 
slovo napsané na  každém svitku pomocí 
hieroglyfů. Z  vyluštěných slov jsme 
pak složili otázku a  pokusili se  na  ni 
odpovědět…

Další den jsme začali pozvolna. Nej‑
prve nás čekala de‑
tektivní práce  – obě 
skupiny měly za  úkol 
přečíst si komiksový 
příběh odehrávající 
se  ve  starém Egyp‑
tě a  snažit se  přijít 
na  to, kde  se  nachází 
faraonovy ztrace‑
né vousy. To  se  nám 
vcelku hravě podaři‑
lo. A tak jsme se vrhli 
na  malý staroegypt‑
ský kvíz, v  němž 
jsme procvičili naše 
znalosti. A  nakonec 
nás čekala rychlá 
soutěž ve  stavbě py‑
ramidy, ve které jsme 
se  opravdu činili, ne‑
boť to, co velkým staroegyptským stavite‑
lům trvalo téměř 20  let, stihl každý z  nás 
za méně než 20 vteřin…

Poslední den našeho třítýdenního vý‑
letu do  Egypta se  nesl v  odpočinkovém 
duchu. Hlavním tahákem bylo vyvrcholení 
soutěže Obleč svého faraona, ve které měly 
obě skupiny za úkol shromáždit co nejvíce 
svršků pro svého faraona. Nakonec nebylo 
třeba dlouze dumat nad vítězem, protože 
jedna ze skupin se nejspíš rozhodla pone‑
chat svého faraona tak, jak ho stvořil bůh 
Re. Ve  druhé skupině vše obstarali bratři 
Suchánovi, kteří vytvořili naprosto luxus‑
ní faraonský oděv vyladěný dle tradičních 
faraonských trendů… Když jsme tedy uví‑
tali jeho výsost faraona Oskaria ve vší jeho 
parádě, pustili jsme se do faraonské hosti‑
ny, během níž proběhla degustace někte‑
rých pochoutek ze staroegyptské kuchyně 
(např. tradiční chléb nebo cukroví). Celou 
naši hostinu jsme zakončili testováním 
zábavné staroegyptské hry s  názvem 

Alquerque, která se až 
nápadně podobá naší 
Dámě…

Po  třech týdnech 
pobytu v Egyptě jsme 
se  jako zázrakem vrá‑
tili zpět domů, do naší 
obyčejné české kraji‑
ny, bez pyramid a hro‑
mad písku, s  průměr‑
nou roční teplotou 
pohybující se  mezi 
krásnými 5 až 10 stup‑
ni Celsia. Byli jsme 
unaveni, ale oboha‑
ceni o  nové poznatky 
a  zážitky. Náš výlet 
do  Egypta byl  dob‑
rodružnější, než jsme 
očekávali. Zkrátka, 

taková MALÁ ZÁŽITKOVÁ DOVOLENÁ. 
☺…

Mgr. Kristýna Jandíková, vychovatelka ŠD

Školy Základní škola

Škola v přírodě, Nesměř 2017
Začal  květen a  naše čtyři třídy  – 3.  B, 

4. A, 5. A  a  5. B  – se  pomalu chystaly 
na školu v přírodě, která se měla tentokrát 
uskutečnit v  rekreační oblasti Nesměř 
na  Vysočině. Jak plynul den za  dnem, 
začínali jsme se  stále intenzivněji těšit 
na to, co nás čeká…

Těsně před odjezdem nám paní učitelka 
sdělila poslední důležité informace. A tam, 
mezi doporučeními o  nutnosti přibalit 
si pláštěnku či  teplé spodní prádlo, 
se  to  stalo. Z  pololetargického stavu, 
který u nás běžně nastává při přednáškách 
podobného typu, nás vytrhla naprosto 
šokující zpráva: „A  svoje mobilní telefony 
a  podobnou techniku necháte doma!“ 
pronesla paní učitelka se  zcela klidným, 
leč nekompromisním výrazem. Protesty? 
Nekonaly se, neboť tou dobou někteří 
z  nás pomalu upadali do  šoku, jiní už 
leželi na  zemi s  nohama nahoře. Až 
později jsme poznali všechny důvody 
vedoucí k  tomuto krutému opatření. 
Jeli jsme totiž do  STŘEDOVĚKU! O  tom 
jsme se  ostatně přesvědčili hned poté, 
co  jsme absolvovali strastiplnou cestu 
autobusem bez klimatizace, připomínající 
jízdu na staré herce, a ocitli se v divočině 
Nesměřského údolí, naprosto odříznuti 
od  civilizace (nejbližší město  – Velké 
Meziříčí  – je  vzdálené asi 6 km). První 
živá duše, kterou jsme v  této pustině 
spatřili, byl podivně vyhlížející muž oděný 
do  lněné tuniky, přepásané opaskem, 
za  nímž se  houpal ostrý meč, a  mluvící 
poněkud zastaralým dialektem našich 
východních sousedů. Byl  to  on!  Pan 
Horatius z  Barádtsabadi. Postrach celého 
středověkého světa. Přísný výraz, rázné 
vystupování, dokonalé rytířské pohyby, 
charisma vlastní velkým vojevůdcům. Náš 
instruktor středověku, který nás měl během 

několika následujících dní zasvětit do tajů 
dobrodružného života před  několika 
staletími. Již svým úvodním projevem 
(který se  opovážilo přerušit jen  několik 
přespolních jezdců na  prapodivných 
dvoukolých ořích) nenechal nikoho 
na  pochybách, že  dokáže hravě zkrotit 
kdejaké stádo, tudíž samozřejmě i to naše. 
Pro jistotu si však na pomoc přivolal svoji 
pravou ruku, pana Korbela z Veveří, a jejich 
družinu doplnila paní Hildegarda s  paní 
Hedvikou.

Na  začátku našeho středověkého 
týdne jsme se  rozdělili na  čtyři skupiny, 
z nichž každá představovala jedno město. 
A  tak  se  třída 3. B proměnila na  Brno, 
4.  A  zvolila cizokrajné město Albanii  IV., 
5. A reprezentovala Olomouc a 5. B zvolila 
Liberec. Každé z měst mělo nejdříve za úkol 
vybrat ze  svého středu vedoucí osobu, 
která byla jmenována rychtářem. Plněním 
úkolů a  účastí v  soutěžích pak města 
mohla zbohatnout a  vydělané peníze 
použít na  nákup zbraní či  vojáků. A  bylo 
jich zapotřebí, neboť král Jan Lucemburský 
vyhlásil městům válku. Nutno podotknout, 
že  to  nebylo jen  tak  z  dlouhé chvíle. 
Vyhlášení války bylo královou reakcí 
na  dopisy, které  mu zaslali zástupci 
jednotlivých měst. Lidem se nelíbilo, že král 
nedodržel vše, co  slíbil při  svém zvolení 
a radili mu, jak má vládnout a co má udělat 
(vrcholem opovážlivosti bylo doporučení 
ohledně urychlené opravy dálnice D1, 
neboť prý neexistuje nic krásnějšího, nežli 
hladký povrch pod  kopyty oře :)). Tato 
neúprosná kritika a drzé rady adresované 
velectěnému králi ze strany zástupců měst 
vedly k  vyhlášení války a  donutily města 
k  rychlému zbrojení. Veškeré vydělané 
groše tak  padaly na  nákup zbraní (pokud 
nepočítáme pokuty za nevhodné chování 
zbrojnošů…)

ŠkolyZákladní škola
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V  rámci války absolvovala města 
několik bitev, bylo ošetřeno mnoho 
zraněných, měšťané se potýkali s krutými 
podmínkami (boje do pozdních večerních 
hodin, brzké vstávání, rychlé střídání 
počasí, útoky nenasytných klíšťat), museli 
se naučit ovládat zbraně (meč, luk). Hlavně 
se ale museli naučit disciplíně, neboť pan 
Horatius vyžadoval kázeň. A  obzvlášť 
háklivý byl na pořádek ‑ proto za pomoci 
svých druhů prováděl namátkové kontroly 
ubytovacích prostor všech měšťanů. 
A hodnocení bylo velmi přísné – rozházené 
ponožky nebo majitelem opuštěné čutory 
ležící v  kaluži vody mohly znamenat 
vysokou pokutu pro celou jednotku. 

A tak se všichni snažili, jak to jen šlo…
Když  jsme ukončili závěrečnou 

bitvu, v  níž se  města chytře spojila proti 
králi, naše středověké dobrodružství 
se  nachýlilo ke  konci. Někteří z  nás si 
oddychli, že  se  zase vrací do  civilizace, 
kde vládne technika a všeho je nadbytek. 
Ale i když je to možná k nevíře, vzhledem 
k  tomu, jaký dril nastolil pan Horatius :), 
většina z nás odjížděla spokojená, a hlavně 
plná nové energie.

A tak nezbývá než konstatovat, že týden 
bez elektroniky má blahodárné účinky 
na duši i tělo. AŤ ŽIJE STŘEDOVĚK!!! :)

Mgr. Kristýna Jandíková, vychovatelka

Návštěva Rádia TWR v Brně -Líšni
Ve  čtvrtek 25.  5.  2017 se  třída 3.A  vydala 
za odměnu za účast v celoročním projektu 
Hajaja navštívit pobočku Trans World 
Radia v ČR.

Během školního roku četli žáci doma 
rodičům a sourozencům minipohádky tak, 
jako by je měli číst do rádia. Všichni splnili 
podmínky a  mohli si tedy prohlédnout 
zázemí internetové a  kabelové vysílací 
stanice Radio 7. Seznámili se  s  tím, jaká 
je  práce moderátora, technika ‑ střihače, 
nahrávacího technika i  redaktora. Viděli, 
kde  se  nahrávají programy tzv.  naživo, 
co  je  to  mixážní pult a  jak funguje, 
co to obnáší upravit záznam nebo připravit 
rozhlasový pořad. Zapsali se i do návštěvní 
knihy, kterou předtím podepsali hosté až 
z Japonska, Švédska či Arábie.

Vrcholným zážitkem bylo pořízení 
audiozáznamu příběhu Jsi jedinečný 
od  Maxe Lukada, který  žáci přečetli 
v nahrávacím studiu. Před čtením si procvičili 
artikulaci na  různých jazykolamech, 
např.  ouvexmauglí či  nejkulaťoulinkatější 
otorinolaryngoložka. Jakým překvapením 
pro děti bude, až uslyší svůj skutečný hlas 
v  takové podobě, jak jej vnímají jejich 
spolužáci a rodiče.

Milým zážitkem byla i  jízda tramvají, 
ve  které  žáci sami od  sebe začali zpívat 
naši českou státní hymnu. Netušili, 
že  tím přispěli k  právě probíhajícímu 
programu v  rámci festivalu Meeting 
Brno, při kterém mohou lidé v tramvajích 
náhodně potkat pouliční hudebníky 
zapojené do  akce Šalina Music Tour.
 Mgr. Jitka Coufalová, tř. uč.3.A

Pěvecký sbor Hruščata účinkoval na vystoupení ke Dni matek v Rajhradě v restauraci 
Na Kině. Zpívání si děti užívaly a moc jim to slušelo. Poslední vystoupení tohoto školního 
roku bude 18. června na zámku v Židlochovicích. Mgr. Markéta Dvořáková
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1. června jsme s velkou slávou oslavili DEN DĚTÍ.
Příjemnou procházkou zámeckým parkem jsme se dostali až k židlochovickému zámku. 
Po  prohlídce zámeckých interiérů jsme chvíli rozjímali v  zámecké kapli. Osvěžení 
v horkém dopoledni zajistila lahodná zmrzlina.

Tím nejlepším dárkem ke Dni dětí byl pro nás DEN BEZ UČENÍ!
☺☺☺ Mgr. Monika Betášová, tř. uč. 1.A

Páťáci v technickém muzeu
V  pátek 2.  června se  vydaly páté třídy 
na  tradiční exkurzi do  brněnského 
technického muzea. Na  rozdíl 
od  dřívějších let, kdy  si děti prohlédly 
expozici „Ulička řemesel“, absolvovali 
letos žáci náročnější komentovanou 
prohlídku stálé výstavy o parních strojích 
„Svět páry a vody“. Tato část dopoledne 
zaujala především chlapce, kteří měli 
možnost vidět modely i  opravdové 
stroje v činnosti. Druhé části programu – 
„Svět je hrou, s  fyzikou!“ – se  již aktivně 
zúčastnili úplně všichni. A ve zbývajícím 
čase si ještě každý našel prostor na samostatnou prohlídku té části muzea, která byla 
blízká jeho zálibám. Mgr. Jiří Mrázek a Mgr. Eva Baumgartnerová, tř. uč. pátých tříd

ŠkolyZákladní škola

Sláva, nazdar výletu
První třídy jedou na  Hrad Veveří. Moc se  těšíme. Čeká nás tady tvoření, žonglování, 
divadlo a spousta zábavy. Ještě se na to pořádně posilnit vydatnou svačinou a můžeme 
vyplout! Mgr. Monika Betášová, tř. uč.1.A
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Výlet do ZOO Lešná
Ve středu 7. 6. 2017 se chystali žáci třídy 3.A spolu 
se  4.B vyjet na  prohlídku zoologické zahrady 
v  Lešné. Nejdříve jsme si ale počkali, až nás 
přijede vyzvednout autobus s bezpečnostními 
pásy, bez kterého na  delší trasy nevyjíždíme. 
Zadařilo se, a  tak  jsme s  nadšením vyrazili 
objevovat živočichy různých kontinentů.

Africká fauna je  velmi zajímavá, zvláště 
když  si můžete změřit svou výšku a  porovnat 
ji se  sloním věkem. Většina dětí byla vysoká 
jako rok a  půl staré sloní mládě. Zaujali nás 
také hnízdící čápi černí a bílí. V Asii nás potěšila 
panda červená, která  nás přišla přivítat až 
ke kraji výběhu. Z japonské zahrady jsme přes 
visutý provazový most přešli k  modlitebním 
mlýnkům a  přes motýlí louku pokračovali 
do Jižní Ameriky. Vhod přišla i zmrzlina.

V  Amazonii jsme si prohlédli papoušky 
Ara a  zjistili jsme, za  které  plodiny dovezené 
od  Indiánů můžeme být vděčni. Lachtani 
se  nám moc nepředvedli, zatímco rejnoci 
nezklamali.

Každý výlet má v  nejlepším skončit, 
což  byl  v  našem případě nákup suvenýrů 
a  společná fotografie účastníků zájezdu. 
Rozloučili jsme se  se  ZOO a  spokojeni vyjeli 
bezpečně domů. Sláva, nazdar výletu, nezmokli 
jsme a jsme tu. Mgr. Jitka Coufalová, tř. uč.3.A

Výlet děvčata inspiroval natolik,  
že po cestě domů složila báseň… 

Zoo Lešná
Jedeme na výlet, těšíme se na příjezd.
Do ZOO dnes frčíme, čas nám rychle uplyne,
uvidíme zvířátka - opičky a kůzlátka.

Sloni mají slůňátka, hravá jako štěňátka.
Žirafa má dlouhý krk, velký asi jako smrk.
Lenochod ten líný je, chodit prostě nebude.

Zmrzlinu si koupíme, dva kopečky sníme.
Suvenýry najdeme - pár jich domů vezeme.
Do školy se vracíme a cestou se bavíme.

Vracíme se neradi, ale ZOO jsme si užili.
Domů jedem krajinou, kde lesy krásné 
 vidět jsou.
Zastavujem před školou a všichni domů 
spokojeně jdou. (nepatrně zkráceno…)

Hrušovany očima dětí – kresby žáků 4. ročníku

Petr Jurásek,4.B

Šárka Sudená 4.B

Amálie Surá, 4.B Adéla Bohatcová, 4.B

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

Naše škola získala dotaci v  celkové výši 696.405 Kč. Projekt bude pokračovat 
do  31.  12.  2018. Žáci navštěvovali doučování a  klub deskových her a  zábavné logiky. 
Další prostředky byly vynaloženy pro mzdu školního psychologa. Zakoupili jsme také ICT 
techniku a materiál do kroužku.

V posledním měsíci školního roku uzavíráme známky, jezdíme na výlety, pořádáme besedy. 
8.  6. jsme po  roce opět přivítali manžele Márovy z  Přerova, kteří nám zprostředkovali 
svoje zajímavé zážitky z  cesty po  USA a  Havaji, kterou vykonali ještě se  svým synem, 
který byl upoutaný na invalidní vozík. Těšíme se na Den s hasiči a páťáci se v posledním 
školním týdnu rozloučí na Obecním úřadě s panem starostou. Potom hurá na prázdniny!

Děkujeme všem, kteří nám pomohli sběrem papíru. Získali jsme 21.532 Kč 
za odevzdaných 15,38 t. Peníze využijeme jako část příspěvku na novou interaktivní tabuli.

Přejeme všem krásné léto a klidnou dovolenou.
Za zaměstnance a žáky školy Mgr. Jarmila Motlíčková, ředitelka školy
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Četnická asistence u havarovaných letadel 1939-45
Mgr. Jan Vladař (jan‑vladar@volny.cz)

V  okolí Hrušovan došlo během válečného období k  několika nouzovým přistáním 
a  haváriím německých letadel. Bohužel spisy četnické stanice v  Hrušovanech, základní 
pramen k  těmto smutným příběhům, se nedochovaly. Přesto lze některé rekonstruovat 
na základě hlášení, které četníci z  Hrušovan odeslali nadřízenému Okresnímu veliteleství, 
Velitelství čet. Oddělení nebo přímo Zemskému četnickému velitelství.

Deníkový záznam došlých hlášení Velitelství četnického oddělení v Brně z 27.  listopadu 1943 
v 18 hodin pod bodem 577 uvádí nouzové přistání „Militärflugzeug, Kennzeichen G6‑145 MGMN“ 
z letiště Pardubice. K přistání došlo v 15.45 hodin jihovýchodně od Hrušovan pro nedostatek paliva. 
Posádka Gefr. Steffl a pozorovatel Maier nebyla zraněna. Hned následující zápis v deníku četnického 
velitelsví zmiňuje současné nouzové přistání v 15 hodin na Vysočině u obce Bohdalov. Také tento 
stroj Klemm Kl 35 pocházel z  Pardubic, kam se  vracel z  rakouského Tulln. Zřejmě obě letadla 
původně společně směřovala z Tulln na domovskou základnu v Pardubicích a zřejmě obě náležely 
zdejší letecké škole Flugzeugführerschule A/B 32. V zápisu lze vytušit typ Gotha Go 145 s kmenovým 
označením MG+MN. Ovšem takový kód není u německého letectva doložen. Četníci museli zaměnit 
počáteční písmeno, které správně mohlo být N nebo V.

Dne 15.  dubna  1944 v  18:10  hodin zaznamenali na  Zemském četnickém velitelství v  Brně 
telefonickou zprávu z  Okresního velitelství, kterou původně četnická stanice Hrušovany u  Brna 
oznamovala nouzové přistání německého letadla v 16:10 hodin v obvodu stanice asi 1 km od obce 
Přísnostice. Četnici zaznamenali, že se jednalo o letadlo číslo C 445 PC+ZX, jeho velitel Fw. Maier 
s třemi dalšími muži letěl z rakouského Tulln do Brna a dále do Breslau (dnes polská Wroclaw). Nikdo 
nebyl zraněn a ani letadlo nebylo poškozeno. Četníci zajistili u letadla hlídku a nezvyklou událost 
oznámili ještě německému četnictvu a letecké základně v Brně.

Z  pečlivého četnického záznamu je  zřejmý typ a  označení letadla. Dopravní Caudron‑
‑Renault C.445 „Goeland“ (racek) byl  lehký, celodřevěný dolnoplošník s max. hmotností 3,5 tuny. 
Poháněly ho dva motory Renault 6Q. V továrně v Issy les Moulineaux u Paříže byl vyráběn od r. 1936. 
Při okupaci Francie v r. 1940 ukořistili Němci asi 60 nepoškozených strojů a dále pokračovali v jejich 
výrobě. Raritní stroj ale není na našem území překvapením, sloužil téměř výhradně u leteckých škol 
a v zázemí, které přestavovaly okupované Čechy a Morava, byl intenzívně používán. Tovární kmenové 
označení PC+ZX není doloženo. Možná jde opět o drobný omyl v četnickém záznamu s přehozením 
písmen P za B, neboť jinak je zaznamenána celá, souvislá řada kódů BC+ZA až BC+ZZ přidělených 
těmto strojům částečně ještě z  francouzské výroby. Stroji dopravní verze C.445 A‑1 s kmenovým 
kódem BC+ZX by pak odpovídalo francouzské výrobní číslo n° 9598 resp. německé WNr.0862.

Ze základny v rakouském Tulln působila letecká škola Luftkriegschule 7 (zkr. LKS 7), která velmi 
často užívala letiště v  Brně, proto snad tento stroj C.445 lze přiřadit právě k  LKS 7. Pochybnosti 
vzbuzuje, že o dva měsíce později 27. června 1944 zahynul při  letecké havárii jistý Gefr. Wilhelm 
Meier. Jeho bombardér  Ju 88 se  zřítil přímo do  areálu psychiatrické léčebny v  Brně ‑Černovicích 
a  zahynula celá jeho tříčlenná posádka. Stroj náležel Flugzeugführerschule B 32 (zkr.  FFS B 32), 
letecké škole určené k výcviku pilotů vícemotorových letadel v nočních letech. Škola od května 1942 
měla domovskou základnu právě v Brně ‑Černovicích, a je tak možné, že tento Gefr. Meier je totožný 
s Fw. Maierem z posádky C.445.

Obec Inzerce Elektrowin

Nový zákon si vynutil úspory v předstihu
MŽP jako předkladatel zákona v  jeho návrhu nevypořádalo některé klíčové připo‑

mínky výrobců elektrospotřebičů. Návrh zákona ponechává výrobcům zodpovědnost za 
celý recyklační cyklus, ale v klíčové části tohoto cyklu jim bere možnost kontrolovat celý 
proces a možnost podílet se na něm.

Nejen že úředníci do návrhu zákona prosadili tzv. Čínskou zeď, která zakazuje zpra‑
covávat elektrošrot kolektivními systémy a dokonce i jejich zakladateli, ale vytěsnili z něj 
i  tzv. koordinační centrum. Přitom to byl právě tento institut, který měl zrovnoprávnit 
podmínky pro činnost kolektivních systémů.

Vítězství odpadové lobby
MŽP se sice snažilo najít určitý kompromis, ale v  případě tohoto zákona podlehlo 

zájmům odpadové lobby. Pro kolektivní systémy není zpětný odběr spotřebičů a jejich 
recyklace byznys, nejde jim zde o žádný zisk, jen o minimalizaci nákladů a co nejefektiv‑
nější splnění povinností daných zákonem.

Odpadové firmy naopak chtějí především generovat zisk, ne plnit směrnice EU 
a chránit životní prostředí. Když tyto firmy zpracovávaly ještě před zahájením činnosti 
ELEKTROWINu chladničky pro Fond životního prostředí, platil stát za jeden recyklovaný 
kus 750 Kč. V kolektivním systému jsou dnes náklady na zpracování lednice do 150 Kč.

Úlohu státu mezitím převzali výrobci. Ti dnes v důsledku nízkých marží nemají pro‑
stor na to, aby zbytečně drahou recyklaci dotovali. Elektrospotřebiče by tak mohly pod‑
ražit až v řádu stokorun za jeden výrobek.

To je cesta, kterou ELEKTROWIN jít nechce.

Razantní úsporná opatření
Největší český kolektivní systém byl nucen pro příští rok vyhlásit razantní úsporná 

opatření, která se dotknou jak jeho fungování, tak i dodavatelů a spolupracujících 
subjektů.

Rok 2016 byl věnován analýze všech procesů s cílem získat ty správné argumenty pro 
jednání s dodavateli. Výsledkem jsou nově vysoutěžené ceny za zpracování a logistiku. 
Bohužel bylo nezbytné přistoupit i k nepopulárním opatřením – rozloučit se s některými 
dlouholetými dodavateli, snížit odměny za zpětný odběr a omezit také informační a po‑
radenské aktivity.

V ELEKTROWINu nicméně doufáme, že se na zpětném odběru konečně začne podílet 
více kolektivních systémů a že MŽP začne důsledně plnit svoje kontrolní funkce s cílem 
naplnit literu zákona všemi kolektivními systémy.

ELEKTROWIN a.s. provozuje kolektivní systém pro zpětný odběr, oddělený sběr, 
zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu všech skupin s 
hlavním zaměřením na velké domácí spotřebiče, malé domácí spotřebiče, elektric-
ké nástroje a nářadí. Od svého založení v roce 2005, tedy za 11 let svého působení 
na trhu, zrecykloval více než 17 000 000 vyřazených elektrospotřebičů o celkové 
hmotnosti více než 260 000 tun.
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Jen o měsíc později 24. května 1944 hlásili nadřízenému velitelství z četnické stanice Hrušovany 
další podobnou událost. V 22 hodin zaznamenal StWm. Horáček na Zemském velitelství telefonic‑
ké oznámení, že v 18:28 hodin přistál u obce Žabčice pro poruchu motoru dvoumotorový školní 
letoun „Marke Fw, Nr. 58“ z domovské základny „Flugzeugschule P 32“ v Brně. Posádka Uffz. Brandl 
a další 3 muži nebyla zraněna a ani letadlo nebylo přistáním poškozeno. V textu hlášení lze opět 
snadno rozpoznat typ letadla Focke ‑Wulf Fw 58, lehký dvoumotorový stroj určený k dopravě a vý‑
cviku. Snadno k určení je rovněž výše zmíněná Flugzeugführerschule B 32 z Brna.

O další měsíc později 26. června 1944 hlásili četníci z Hrušovan opět nouzové přistání. U Žabčic 
v 9.45 hodin bez poškození nouzově přistálo jednosedadlové letadlo „BS 109 K‑6“. Podle četníků 
jeho pilot „Olt. Kroj“ přiletěl od Vídně, kde se účastnil leteckého boje. Jako obvykle četníci zajistili 
u  letadla stráž, vyrozuměli nejbližší letiště (v  Brně) a  německé četnictvo. Proto se  také zpráva 
o přistání u Žabčic dostala až do heslovité, ranní svodky německé Pořádkové policie v Praze.

Opět lze snadno rozeznat stíhací Messerschmitt Bf  109G‑6.  Jeho pilotem byl  nepochybně 
Oblt. Ferdinand Kray (3. 7. 1916, Konstanz), veterán leteckých bitev, který od února 1942 jako člen 
8. Staffel JG 51 a později, od ledna 1944 jako velitel 12. Staffel dosáhl na Východě 16 vzdušných 
vítězství. V  červnu  1944 byla jeho 12.  Staffel stažena z  fronty a  po  přečíslování na  4.  Staffel 
doplnila Jagdgeschwader  302 na  základně Seyring resp. Götzendorf u Vídně v  rámci vznikající 
8. Jagddivision. Na novém bojišti úspěchy Oblt. Kraye pokračovaly, 13. 6. a 16. 6. 1944 přidal dva 
americké stíhací Mustangy a právě 26. 6. 1944 v 9.40 h nárokoval nad Vídní sestřel bombardéru 
B‑24 Liberator. Do 21.  7. dosáhl 25 sestřelů, ale po měsíci intenzivních bojů se 25. července sám stal 

obětí amerických Mustangů. Se stíhačkou Bf 109G‑6 WNr. 441635 „černá 1“ se zřítil u rakouského 
Traunsee a dnes je pohřben na vojenském hřbitově v St. Pölten.

Leteckým střetnutím 26. června 1944 vstoupila celá jižní Morava do dramatické části letecké 
války. Jižní křídlo amerického letectva připravilo svoji dosud největší akci, z jihoitalských základen 
byla vypravena téměř tisícovka letadel. Cílem pro  bombardéry byly rafinérie, továrny a  přístav 
ve Vídni. K  jejich obraně je  doprovázelo přes 250  stíhaček. Připravené však bylo také německé 
letectvo, jako první odstartovala ráno v 8.34 h z Götzendorf desítka Bf 109 z 4.Staffel v čele velitelské 
„černé 1“ Oblt. Ferdinanda Kraye. Krátce poté následoval zbytek I./JG 302. Celkem se  nad Vídní 
shromáždila smíšená skupina stovky německých Bf 109 a FW 190, doplněná ještě o 30 maďarských 
a  8  slovenských stíhacích Bf 109. Úkolem rychlých, obratných stíhaček Bf 109 bylo krýt hlavní 
útok osmdesáti těžkých stíhaček Me 410 z I. a II./ZG 76, které startovaly z pražské Ruzyně, a Bf 110 
z II./ZG 1 z Welsu. V gigantické letecké bitvě nárokovali Němci a Maďaři společně 49 sestřelených 
amerických letadel, naopak američtí stihači hlásili 44 jistě a  22 pravděpodobně sestřelených 
nepřátel. Při tak rozsáhlém střetnutí pochopitelně nelze ověřit jednotlivé nároky a skutečné ztráty 
jsou předmětem studia, prozatím Američané pohřešovaly 37 bombardérů a  6  stíhaček, Němci 
ztratili 24 a Maďaři 3 stíhačky. Kuriozitou bylo slovenské letectvo, které přišlo z 8 nasazených Bf 109 
o  7 strojů, tři slovenští piloti zahynuli a  jeden byl  těžce zraněn. Kromě 
přistání Oblt. Kraye u  Žabčic se  na  jižní Moravě ještě zřítila německá 
stihačka Me 410 u  Břeclavi a  pohřbila oba letce posádky. Až  u  Českých 
Budějovic musel na břicho přistát maďarský Bf 109.

Konečně, dne 30.  prosince  1944 adresoval velitel četnické stanice 
Hrušovany ObWm. Sláma na Zemské četnické velitelství do Brna podrobné 
hlášení o další, tragické letecké havárii. Oznamuje, že v 12.30 hodin se jižně 
od Hrušovan z neznámé příčiny zřítil vojenský letoun „Kennzeichen VGMM, 
L.K.S. 7 Tulln“. Na místě byl nalezen mrtvý pilot Gefr. Heinz Nitsche. Případ 
jako jediný přiznávají i dokumenty německého letectva, které ve shodě 
s záznamem velitele Slámy potvrzují havárii stroje Klemm Kl 35D WNr.3261 
Stkz VG+MM příslušného k letecké škole Luftkriegschulle 7 v Tulln. Pilotní 
žák Gefr. Nitsche (1. 11. 1926, Ladshut) byl pohřben v Brně.

Mgr. Jan Vladař je archolog, který se ve svém volném čase zabývá naši mladší leteckou historií. 
Na toto téma vydal dvě knihy – Poslední akce a Operace Argumne. Publikuje i v zahraničí.

Pro poškození v letecké 
bitvě dne 29. srpna 1944 
musel na pole u Uherského 
Brodu nouzově přistát další 
Messerschmitt z I./JG 302. 
Přes četnickou hlídku se stal 
velkou atrakcí. Najde se snad 
podobná rodinná fotografie 
na památku také z okolí 
Hrušovan?

Caudron -Renault C.445 
“Goeland“  
ve službách německého 
letectva Luftwaffe.

Klemm Kl 35 byl běžný 
dvousedadlový dolnoplošník, 
který poháněl motor Hirth 
HM 60. Do služby byl zaveden 
r. 1935. Vzniklo několik tisíc 
kusů a necelé tři stovky 
vyrobily také u bývalé 
fy. Zlin v Otrokovicích. Jeden 
letuschopný veterán, v barvách 
prostějovské letecké školy, 
bývá v současnosti k vidění 
na leteckých dnech.
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I tyto dávné příběhy se dotýkaly Hrušovan v letech 1938–1945

O prvním z nich byla již před časem zmínka v tomto Zpravodaji. Pokusím se ji 
doplnit tím, co o tomto příběhu ještě vím.

Asi v  roce 1937 se  ubytoval v  domě manželů Solničkových v  Tyršově ulici 
č. 239 vídeňský Čech Antonín Míka. Jako člen Sokola ve Vídni se zde zúčastnil 
nácviku na Všesokolský slet v Praze v  roce 1938. Během této doby však došlo 
v  březnu 1938 k  okupaci Rakouska nacistickým Německem. Tím byl  ovšem 
návrat jmenovaného do  Vídně prakticky znemožněn, protože byl  Čech 
a  Sokol. A. Míka proto v  naší obci zůstal a  byl  zde zaměstnán. To  však trvalo 
jen do 15. března 1939, kdy došlo k okupaci Čech a Moravy německým vojskem. 
Tím byl  A. Míka bezprostředně ohrožen, že  bude zatčen gestapem, protože 
se jako občan německé říše, jímž se po okupaci Rakouska stal, vyhnul vojenské 
službě. Brzy poté z Hrušovan zmizel a ani manželé Solničkovi nevěděli kam. Až 
po  válce v  roce 1945 se  objevil v  Hrušovanech v  uniformě československého 
vojska ve Velké Británii. Teprve pak jsem se dozvěděl o jeho složité a nebezpečné 
cestě plné útrap přes Slovensko a Maďarsko do Jugoslávie, kde  ještě částečně 
fungoval čsl.  zastupitelský úřad. S  jeho pomocí se  dostal s  mnoha jinými 
na Blízký východ, kde vstoupil do čsl. zahraničního vojska. S ním se zúčastnil bojů 
v severní Africe např. u El Alameinu a Tobruku. Po porážce nacistů byl s ostatními 
přemístěn do Anglie. Další částí jeho anabáze bylo spojeno s vyloděním spojenců 
v Normandii 6. června 1944. Při něm se podílel na obléhání pevnosti Dunkerque 
jako příslušník čsl.  samostatné obrněné brigády. Toto obléhání trvalo od  léta 
roku 1944. Po porážce Německa se Antonín Míka vrátil do Hrušovan k civilnímu 
zaměstnání. Stal se hrušovanským občanem, oženil se zde a také tady zemřel.

Také druhý příběh se odehrál za nacistické okupace a měl svůj začátek v Tyršově 
ulici v  domě č.  244. Tam tehdy bydleli manželé Mlčochovi. Bylo to  smíšené 
manželství Němce a Češky. Josef Mlschoch měl z prvního svého manželství syna 
Roberta, který byl rovněž Němec. Za okupace se stal spolumajitelem a vedoucím 
stěhovací firmy v  Brně. Jako školák jsem Roberta  M. před  válkou viděl jako 
desátníka čsl. armády, když navštívil svého otce. Protože ke konci války zmíněné 
špeditérství zajišťovalo stěhování německých uprchlíků, nebyl Robert  M., 
jako Němec, povolán na frontu. Stalo se tak až v dubnových dnech roku 1945. 
Před  nástupem na  frontu však přijel v  německé uniformě do  Hrušovan. Zde 
ve  zmíněném domě č.  244 uniformu spálil a  v  civilním oblečení se  připojil 
k  německým uprchlíkům, kteří se  soustřeďovali v  obci Loděnice. Tam však 
byl poznán a jako vojenský zběh na místě zastřelen.

I životní příběh hrušovanského občana + Jaroslava Beránka spadá do období 
druhé světové války. Jmenovaný pocházel z obce Ledce, která připadla, ač byla 

převážně česká, 1.  října  1938, do  nacisty okupovaného území. Občané české 
národnosti, jako i v jiných podobných případech, mohli na okupovaném území 
zůstat, ale byli podřízeni německým zákonům. Ostatní se vystěhovali do dosud 
neokupovaného území. Aby  zachránili majetek, rozhodli se  rodiče  J. Beránka 
zůstat v  Ledcích. To  se  však jejich synovi stalo osudné. Jako Čech neznalý 
němčiny musel po dosažení dospělosti obléct německou uniformu a nastoupit 
na  východní frontu. Tam byl  těžce zraněn a  navíc přišel o  oko. Po  propuštění 
z nemocnice byl převelen do okupované Francie jako vojenský sluha. Po skončení 
války se oženil a usadil v Hrušovanech, kde žil se svou rodinou. O tomto svém 
životním příběhu  mi později vyprávěl. Podobný osud postihl i  jiné Čechy 
z okupovaných Sudet.

Chci se  také zmínit, že  těmto příběhům předcházelo vyhlášení částečné 
mobilizace 21.  května  1938. Stalo se  tak  po  rostoucím nátlaku hitlerovského 
Německa a  většiny sudetských Němců. Mnozí naši občané, také hrušovanští, 
byli tehdy povoláni do  zbraně. Naší obcí projelo několik vlaků s  povolanými 
záložníky, kteří volali „Jedeme na Hitlera!“. Po prvním říjnu 1938 našlo v naší obci 
nový domov několik rodin vystěhovalců z okupovaného území. Ještě více jich 
do Hrušovan přišlo po 15. březnu 1939 ze Slovenska a ještě dříve i z Podkarpatské 
Rusi. O  tyto české občany se  počet obyvatel v  naší obci značně zvýšil. Byly 
to většinou rodiny státních zaměstnanců. Mobilizace v roce 1938 byla posledním 
projevem velkého, ale marného odporu, protože zakrátko rozhodli v Mnichově 
o nás bez nás. Následující dny a měsíce byly smutné.

V závěru svých vzpomínek se vracím do let 1938/39. Tehdy byla v Hrušovanech 
v  období od  října  1938 do  března  1939 vojenská posádka příslušníků 
11. hraničářského praporu. Tento vojenský útvar byl původně umístěn v Parkanu 
na  jižním Slovensku u  hranic s  Maďarskem. Toto území osídlené převážně 
Maďary bylo rozhodnutím tzv.  mnichovské smlouvy připojeno k  Maďarsku, 
podobně jako Sudety k  Německu. Zmíněný vojenský útvar byl  nucen Parkan 
opustit. Šlo o vojáky české i slovenské národnosti a někteří byli i nováčci, kteří 
nastoupili teprve 1.  října  1938. Jejich novým posádkovým místem se  staly 
Hrušovany u  Brna, konkrétně v  prostorách bývalého cukrovaru. Na  základní 
výcvik pochodovali nováčci za  zpěvu na  tehdejší fotbalové hřiště každý den. 
Velitelem byl  mjr.  Mervart, který  po  rozpuštění našeho vojska byl  zaměstnán 
na místním obecním úřadě.

Okupace českých zemí 15.  března  1939 znamenala konec tohoto krátkého 
úseku dějin naší obce. Posádka byla rozpuštěna a  vojáci se  vraceli do  svých 
domovů. Nezapomenutelným je pro mne jejich hromadné rozloučení na místním 
nádraží a poslední slova písně, kterou sborově zpívali: „…pluku zdar, zrádcům 
zmar – to je náš pozdrav poslední“.

Ing. Vladimír Uminský
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Události známé, 
neznámé…
Jaroslav Solnička

Historie hrušovanských 
domů č. p. 1 až po č. p. 204

Jaroslav Solnička se  narodil 
12. dubna 1922 v Hrušovanech 
u Brna v ulici Tyršova č. p. 239. 
Z  Hrušovan u  Brna se  rodina 
brzy odstěhovala.

Za 2. světové války začínal v Baťových filmových laboratořích ve Zlíně.
Na počátku 60. let minulého století přišel do Filmového studia Barrandov. Zde 

působil nejprve jako asistent (1961–1963) a potom jako zástupce (1963–1967) 
vedoucího výroby. V roce 1968 absolvoval na pražské FAMU řízení a organizaci, 
a získal titul Mgr. a nadále působil až do odchodu na odpočinek na Barrandově 
jako jeden z nejvýznamnějších vedoucích výroby (1968–1986).

Na  Hrušovany u  Brna nezanevřel. Rád přijížděl na  pozvání vedoucího kina 
pana Zdeňka Langa do Hrušovan u Brna a účastnil se Filmových festivalů pořá‑
daných v místním letním kině.

Vedoucí výroby je osoba, která má za úkol starat se o svěřenou uměleckou 
produkci, a to především finančně (včetně pokrytí prvotních nákladů), dostateč‑
ně ho propagovat a také řídit.

Vedoucí výroby (produkční) se  od  prvního dne účastní přípravných prací 
do  schválení filmu. V  případě klasického filmu jeho povinnosti končí po  ode‑
vzdání promítacích kopií, předání všech podkladů do filmových laboratoří a ob‑
vykle dalších 20 pracovních dnů pro splnění všech povinností spojených s likvi‑
dací a vyúčtováním filmu.

Jako zástupce výroby se podílel na filmech Miloše Formana Lásky jedné pla‑
vovlásky (1965), Hoří má panenko (1967) a jiných. Na konci 60. let už jako samo‑
statný vedoucí výroby se  podílel na  filmech Oldřicha Daňka – Královský omyl 
(1968), Jaroslava Papouška – Nejkrásnější věk (1968), Homolka a tobolka (1972), 
Otakara Vávry – Kladivo na čarodějnice (1969) a spolupracoval i na jiných filmech 
až do roku 1986.

Jako vedoucí výroby se podílel na seriálech Československé televize, které byly 
natáčeny jako zakázka ve  Filmovém studiu Barrandov (Krkonošské pohádky, 
Dobrá voda, Zlá krev, Panoptikum města pražského. Byl celoživotním fanouškem 
pražského fotbalového klubu Slavia, kde byl dlouholetým funkcionářem.

Mgr. Jaroslav Solnička zemřel 29. července 2012 v Praze ve věku 90. let.

Dům čp. 69 – 1/4 lán 46 měřic,  
teď stará škola bez polí
Číslo 69 Kolegar Šimon. Od Kolegara roku 
1840 koupil dům pan Robert továrník žid‑
lochovský. Roku 1857 koupila obec Hrušo‑
vany tento dům a roku 1858 postavila zde 
novou školu ( nyní stará škola proměněná 
s byty od roku 1897) a roku 1892/93 jest 
postavená škola nová. Polnosti přikoupe‑
ny panem Gerhardem k statku Fišův dvůr.

Dům čp. 70 – 1/4 lán 45 měřic, teď  bez polí
Číslo 70 Mahovský Matěj. Od Mahovskýho kou‑
pil dům jistý Lucbáer (Lucpor), jelikož tento dům 
měl velice špatné pozemky, bylo zde špatné hos‑
podářství. Od Lucbaura koupil tento dům Matěj 
Veselý z Hunkovic. Od Veselého roku 1867 koupil 
tento dům Gerhard ze Židlochovic, kterýž jak již 
bylo řečeno oddělil pozemky ke statku Fišový‑
mu. Roku 1875 koupil jenom sídlo Jan Táborský 
za 1500zl.

Dům čp. 71 – 1/4 lán 45 mír polí
Číslo 71 Tauvinkl Josef. Po smrti Tauvinklu dědil 
tento dům jistý Studený, po jeho smrti dědila 
dům jeho dcera, která se provdala za Pavla Klei‑
ny z Vojkovic. Tento jmenovaný pak jej odstoupil 
svému synu Janu Kleinovi. Tento dům roku 189 
jest opraven.

Dům čp. 72 – 1/4 lán 45 měřic polnosti
Číslo 72 Kletzl Tomáš, nemaje žádných synů postoupil dům své dceři, kteráž se provdala za 
Josefa Fialy. Po smrti otce obdržel hospodářství syn zas Josef Fiala, po dospění syna Matouše 
odstoupil hospodářství. Po smrti Matouše Fialu se přiženil jistý Dlapka z Blučiny, zanedlouho 
tento zemřel a přiženil se sem Jakob Novák z Němčic.

Stará škola, ul. Masarykova, 
archiv kronikáře

Dům čp. 70 ul. Masarykova, první pol. 
min. století, foto: archiv kronikáře
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Dům č. p. 73 – 1/4 lán 46 mír polnosti, později prodáno
Číslo 73 Čeloud Anton. Po smrti Čelouda obdržel hospodářství jeho syn. Jsa raněn 
v pozdním věku mrtvicí věnoval toto číslo svému synu Františku, ten jsa neplnole‑
tý a nechtěje bydlet v Hrušovanech, prodal dům svému strýci Antonu Studenému. 
Po smrti Antona Studeného obdržel dům syn Jan Studený.

Dům č. p. 74 – 1/4 lán 45 mír polí
Číslo 74 Flodr Anton, po něm byl jeho syn Matěj Flodr, tento odstoupil dům svému 
Jose fovi, kterýžto zanedlouho zemřel a pozůstalá vdova prodala dům Janu Dohnalo‑
vi z Holasic. Dohnal pro špatné poměry hospodářské byl nucen dům prodat a koupil 
ho Ger hard ze Židlochovic. Pozemky pak odděleny a pouze sídlo koupil pan Burget 
za 3000 zl. roku 1900.

Dům č. p. 75 – 1/4 lán 45 měřic, nyní hospoda bez polnosti
Číslo 75 Oblezar František. Po Oblezaru se sem přiženil Kromus a  postoupil dům 
svému synu Kromuse. Po smrti Kromusu se sem přiženil Anton Suchánek syn 54. 
Od Suchánka později koupil dům Jan Prchal hostinský z radnice a zřídil zde hostinec. 
Po jeho smrti manželka ho prodala Špačkovi a pak ho koupil roku 1897 Jakub Koní‑
ček z Hrušovan.

Dům č. p. 76 – 1/4 lán 43 mír polnosti, nyní mnoho prodáno
Číslo 76 Kromus Josef. Po smrti Kromuse obdržel dům syn Martin Kromus, tento po‑
sledně jmenovaný odstoupil dům svému synu Janovi. Jelikož i zde zavládly nepříz‑
nivé poměry hospodářské, byli nuceni dům prodat panu Vankovi ze Židlochovic bez 
mnoha pozemků.

Dům č. p. 77 domek bez polnosti
Číslo 77 Novák Josef, po něm zas Novák Matěj. Nemajíce tito majitelé žádných dětí 
da rovali domek synovci Antonu Chlebíčku. Po smrti Chlebíčka se přiženil na domek 
Martin Jokver z Vojkovic. Po delší době byl domek prodán a koupil jej Václav Ryšánek 
čís. 2 a dal ho svému synu Vavřincovi.

Dům č. p.78 – půl lán 95 mír pozemků
Číslo 78 Klimeš Matěj. Po smrti Klimešovi se sem přiženil Jaroš z Hrušovan. Nemajíce 
tito manželé žádných dětí darovali tento dům synu od svých přátel Františku Hodov‑
skému z Mělčan, kterýž toho času u nich ve službě byl. Po smrti Hodovského obdržel 
dům syn Jan Hodovský. Po smrti Jana Hodovského obdržel hospodářství neplnoletý 
syn zas Jan Hodovský.

AZ občasník  připravila Vlastimila Adamová, kronikářka obce
Použité prameny: František Doležal: Jména majitelů domů (rukopis), www. csfd.cz
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Víte, že odkládáním vysloužilých elektrospotřebičů na místa zpětného odběru:
- šetříte energii, materiál, lidské zdraví i fi nanční prostředky,
- zabraňujete úniku nebezpečných látek při neodborném rozebírání spotřebičů,
- chráníte přírodu a uchováváte kvalitní život na Zemi.

Více informací na www.elektrowin.cz



36 37Hrušovanský zpravodaj Červen 2017 Hrušovanský zpravodaj Červen 2017

Různé Zdravotnictví

ÚPAL 
Je reakce organismu na jeho vystavení vyso‑

kým teplotám. Jedná se o přehřátí organismu, 
kdy  přestane fungovat termoregulační cent‑
rum v části mozku zvaném hypotalamus. Úpalu 
často předchází tepelné vyčerpání (exhausce) 
spolu s  působením vysoké vlhkosti vzduchu. 
Spolupůsobení přímého slunečního záření 
v tomto případě není podmínkou.

K úpalu může dojít např. v  případě, 
když  se  pohybujete v  uzavřeném prostředí, 
kde je horko, obvykle více než 35 stupňů, vlhko, 
máme nedostatek tekutin a minerálů pro tvor‑
bu potu. Rizikovým faktorem je  také zvýšená 
fyzická a psychická aktivita.

Typickým příkladem je  pobyt v  dopravních 
prostředcích, kde nám bývá doslova na omdle‑
ní, což se týká autobusů, tramvají, ale i starších 
aut bez klimatizace. Stejně tak může dojít k úpa‑
lu, když se pohybujeme v otevřeném prostředí, 
kde je rovněž horko, vlhko a těsno, aniž však pálí 
slunce (např. letní festivaly, koncerty, apod.).

K zvláště rizikovým skupinám patří okra‑
jové věkové skupiny – senioři a děti, dále pak 
pacienti s  chorobami srdce a  cév – sníženou 
funkcí levé komory, aterosklerózou věnčitých 
cév srdce, hypertonici, pacienti s  poruchami 
ledvin, diabetici (zejména na inzulínu), pacienti 
s poruchami štítné žlázy, obézní jedinci (tuko‑
vou vrstva je nežádoucí izolace) a těhotné ženy.

Senioři by také v létě měli být pod zvýšeným 
lékařským dohledem, abychom včas odhalili 
známky snížené hydratace a  dehydratace. 
Kontrolujeme krevní tlak a puls, často upravu‑
jeme léky na vysoký krevní tlak, snižujeme léky 
na odvodnění apod.

Příznaky
Hlavním příznakem je  horečka (až 41°C), 

dále můžeme pozorovat suchou, horkou a za‑
červenalou kůži bez potu. Můžeme očekávat 
bolesti hlavy, závratě, dezorientaci, zmatenost, 
poruchy chůze, křeče z  horka v  oblasti břicha 
a  dolních končetin (způsobené iontovou dys‑
balancí – např. pitím jen čisté vody), zrychlený 
dech a  tep, nízký tlak krve. Tento stav může 
velmi rychle přejít do šoku.

První pomoc
Ochlazování – přenesení do  chladné 

dobře větrané místnosti, např. s  klimatizací, 
ventilátory apod. Poté začneme s  postup‑
ným ochlazováním – nejlepší je  osprchovat 
se  vlažnou vodou, pokud bychom využili 
vanu, teplota nemá být nižší než 25 stupňů 
a dále omývat hlavu a končetiny, které může‑
te mít ve zvýšené poloze. Další možnosti jsou 
chladné obklady na  zátylek, třísla, podpaží. 
Teplotu snižujeme pomalu, nesprchujeme 
ledovou vodou, jinak hrozí nebezpečí šoku 
a  druhotného podchlazení organismu s  po‑
ruchou termoregulace. Tekutiny přijímáme 
po  malých dávkách, abychom nevyvolali 
zvracení – slazené čaje, minerální vody ne‑
sycené, slaná voda (1 čajová lžička na  1  litr 
tekutiny). 

Měříme tělesnou teplotu – nikdy ne‑
snižujeme teplotu níže než na  38 stupňů 
a  sledujeme základní vitální funkce. 
Symptomy přehřátí se mohou znovu objevit 
do 4 hodin po prvotním snížení tělesné tep‑
loty. Nepodáváme antipyretika (léky snižující 
teplotu).

ÚPAL, ÚŽEH – jaké jsou jejich příznaky, 
jak poskytneme první pomoc?
MuDr. ZDeňka Nováková  

RůznéZdravotnictví

Prevence
Abychom zabránili úpalu, musíme se vyzbro‑

jit dostatečnou zásobou tekutin. Doplňovat 
tekutiny bychom měli průběžně, množství 
by  mělo přesáhnout 2 litry denně. Doplňovat 
tekutiny až když pocítíme žízeň, je pozdě, jedná 
se o známku dehydratace. Staří lidé a děti mají 
snížený pocit žízně. Velké ztráty tekutin si navíc 
nemusíme všimnout ani v  případě zvýšené 
fyzické nebo psychické aktivity a upozorní nás 
až bolest hlavy. V  horkých měsících je  třeba 
se vyvarovat alkoholickým nápojům a kofeinu, 
které  nás dehydratují. Nejsou dále vhodné 
ledové nápoje – vedou k  žaludečním křečím 
a  nezbaví pocitu žízně. Rozumné je  omezit 
tučná jídla a  jídla bohatá na  bílkoviny, kte‑
rá zvyšují produkci tepla v organismu, naopak 
dávat přednost studeným polévkám, salátům 
zeleninovým a ovocným, které nám umožní pří‑
jemným způsobem získat další tekutiny. Je také 
výhodné jíst častěji a v menším množství.

V období vysokých teplot bychom se neměli 
zdržovat na  slunci a  využívat veřejné klimati‑
zované prostory při pohybu po městech. Nosit 
vhodné volné oblečení – len, bavlna, zejména 
staří lidé nosí příliš teplé oblečení v  horkých 
dnech. Pokrývka hlavy, např. klobouk se  širo‑
kým okrajem a brýle s filtry by měly být součástí 
výbavy pro  horké léto. Omezení velké fyzické 
a psychické námahy kolem poledne může jedi‑
ně prospět. Zde se můžeme poučit od obyvatel 
států jižní Evropy, kteří dodržují siestu. Fyzicky 
a psychicky náročné výkony je dobré plánovat 
na ranní a večerní hodiny.

ÚŽEH
Jedná se o přímé působení paprsků sluneč‑

ního záření na  hlavu a  šíji. Rizikovou složkou 
slunečního záření jsou ultrafialové paprsky. 
Způsobují přehřátí hlavy, přehřátí mozku 
a jeho obalů, popáleniny I. a II. stupně. Při dlou‑
hodobém působení způsobují stárnutí kůže 
a  podporují vznik některých kožních nádorů. 
Nezanedbatelným problémem jsou i  tzv. slu‑
neční alergie. Většinou se nejedná o skutečnou 
přecitlivělost, ale zvýšená citlivost kůže na  zá‑
ření (fototoxická reakce) je zde vyvolána spolu 
působením řady různých léků, např. na vysoký 
krevní tlak, na  odvodnění, na  bolesti kloubů 
a  zad, antibiotiky, antikoncepcí. Příčinou jsou 
i  umělá sladidla a  léky na  cukrovku, krémy 
a gely na bolesti kloubů, parfémovaná kosme‑
tika, mnohé rostliny aj.

Příznaky
Krutá bolest hlavy, hučení v  uších, závrať, 

nauzea, pocit ztuhnutí šíje, můžou být křeče, 
zvracení, hypotenze. Zásadním rozdílem 
proti úpalu je, že  příznaky mohou nastoupit 
až po  několika hodinách, typicky večer nebo 
v noci po celodenním slunění.

První pomoc a prevence
První pomoc a prevence je stejná jako v pří‑

padě úpalu.
Uložení postiženého do chladného prostře‑

dí. Pokud je při vědomí podat tekutiny – ideálně 
minerálky, kontrola základních životních funkcí, 
postupné ochlazování.

Rozlišení těchto pojmů má smysl v tom, abychom si uvědomili, jak tyto stavy 
mohou vznikat a tedy také jak jim předcházet. Pokud ale máme na mysli 
poskytování první pomoci, pak toto rozlišení postrádá svůj smysl, protože 
postiženému poskytujeme stejnou péči. Navíc se oba chorobné stavy vysky-
tují často současně.

Ordinace praktického lékaře pro dospělé
Vážení spoluobčané, dovoluji si Vás informovat, že ordinace praktického lékaře pro dospělé, 

umístěná ve zdravotním středisku s dalšími odbornými lékaři  
na ul. Nádražní 195 v Hrušovanech u Brna přijímá nové pacienty.

Provádíme: Pracovně lékařské služby pro podniky (dříve závodní péče) 
Preventivní prohlídky • EKG vyšetření • Monitoraci krevního tlaku (tlakový Holter) 

Péči o diabetiky II. typu • Prevence onkologických onemocnění  
CRP a glykemii u akutních onemocnění • Očkování pro cesty do zahraničí

Návštěvní služby jsou součástí léčebné péče 
Tel.: 547 237 415 • Mobil: 732 715 677

e-mail.: zdenka.novakova77@seznam.cz • www.novakova-lekar.cz
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Různé Židlochovická farnost 

Boží Tělo
laDislav NajMaN 

V  neděli 18.  6.  2017 byla již 
pošesté v  naší farnosti uspořádána 
slavnost Božího Těla s  průvodem 
od kostela na židlochovické náměstí. 
V 10 hodin vše začalo slavnostní mší 
svatou, po  které  následoval průvod 
všech zúčastněných. Po  cestě byly 
postaveny a  vyzdobeny čtyři oltáře, 
u  kterých se  průvod s  monstrancí 
vždy zastavil ke  krátké pobožnosti 
se  čtením, promluvou a  žehnáním 
městu a okolí. První oltář, který byl už 
v  kostele, připravili farníci 
ze  Židlochovic, druhý, na  schodech 
před  kostelem, farníci z  Unkovic. 
Třetí postavili a vyzdobili hrušovanští 
a  poslední, na  náměstí u  prodejny 
pana Čupy, farníci z Vojkovic. V  čele 
průvodu šly děti, které  sypaly 
na  cestu okvětní lístky. Po  skončení 
pozval pan farář Pawel Cebula 
všechny přítomné na  faru na  oběd, 
po  němž se  u  stolů rozproudily 
družné rozhovory. Děti se  mohly 
vyřádit na  trampolíně, ale čekala 
je také čokoládová fontána.

Veliké poděkování patří všem, keří 
se obětavě zaloužili o uspořádání 
této akce.

Masáže Pavel Hons na zdravotním středisku
Nově mohou občané Hrušovan u Brna od 12.  6.  2017 využívat masérských služeb 

na zdravotním středisku v 1. patře poskytované místním masérem s 6 letou praxí.
Pavel Hons je akreditovaný nevidomý masér působící v Hrušovanech u Brna a v Brně 

Bohunicích s akreditací ve zdravotnictví a mezinárodním certifikátem IES. Nabízí Vám 
klasické masáže, které pochází ze švédských masáží a jsou druhem masáží používaných 
ve zdravotnických, rehabilitačních a lázeňských zařízeních. Jako nižší zdravotní pracovník 
smí vykonávat klasické masáže jak na lidech zdravých – za účelem prevence zdraví, 
rekondice a regenerace, tak na lidech nemocných – krom jmenovaného, za účelem 
zdravotně preventivním, a léčebným tj. podporou imunity, metabolismu, pohybového 
aparátu a pomoci od bolestí, samozřejmě s ohledem na možné kontraindikace. 

Hrušovanský oltář

Průvod na náměstí
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Organizace Táborníci

Pravidelné každoroční branné závody proběhly i  letos za účasti pěti hlídek 
starších a  devíti hlídek mladších. Opět dětem z  našeho oddílu byli soupeři 
ze Sokola Nové Bránice.

Výsledky tohoto závodu rozhodly o  nominaci na celorepublikové Zálesácké 
závody zdatnosti do Radíkova u Olomouce.

Zálesácké závody zdatnosti 
Myslivna Hrušovany u Brna 22. 4. 2017
HoNZa Major šNajNar 

TÁBORNÍCI H
RUŠOVANY U BRNA

Jméno Oddíl

1. Chudosovcevová Soňa
Ondráčková Sofie HRUŠOVANY U BRNA
Weisová Zuzana

2. Dostál Filip
Chudosovcevová Sofie HRUŠOVANY U BRNA
Chalupová Věra

3. Jáchym Lazar HRUŠOVANY U BRNA
Najman Denis

Jméno Oddíl

1. Kališ David
Kašparovský Jan NOVÉ BRÁNICE

2. Kučerová Kristýna
Hrabcová Žofie HRUŠOVANY U BRNA
Studený Martin

3. Hodovská Milena
Hodovská Zuzka HRUŠOVANY U BRNA
Vymazalová Anežka

Výsledky: starší kategorie Výsledky: mladší kategorie

Na stanovišti před uzlováním Rychle k dalšímu stanovišti

Na závěr vyhodnocení těch nejlepších

Copak je to za strom?

Teď už to vypadá v pohodě 
než při závodě

… a po závodě něco teplého do žaludku Tak tahle jsme dopadli 

Nejlepší hlídka ve starší kategorii

Předání věcných odměn 2. hlídce
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ZZZ Radíkov 2017
Letos jsme se  na  Závod zálesácké zdatnosti vydali do  Olo‑
mouce, přesněji do Radíkova. Tento závod je celostátním klá‑
ním tříčlenných hlídek v kategoriích 11–14 a 15–17 let a nově 
i dvojic dospělých. Letos také poprvé mohla každá župa vy‑
slat první tři hlídky z každé kategorie. Toho jsme využili i my 
a za župu Jana Máchala vyslali Soňu Chudosovcevovou, Sof‑
ču Ondráčkovou a Zuzku Weisovou za mladší kategorii a Jul‑
ču Weisovou, Sašu Prytulyak, Evču Krafkovou, Denise Najma‑
na, Jimmyho Hansguta a Jáchyma Lazara za kategorii starší, 
které doprovázeli Denča Procházková a Peťa Tesař. 

Okolo páté hodiny jsme dorazili na  místo konání závo‑
dů. Zaregistrovali jsme se  a  jelikož jsme byli mezi prvními, 
mohli jsme si vybrat, kde si postavíme stany. Po dlouhé ces‑
tě a  stavbě stanů nám vyhládlo, a  nikdo se  nemohl dočkat 
teplé večeře. Již tradičně nás první noc čekala noční hra, 
která se odehrávala v opevnění Fort, které leželo hned vedle 
místa konání závodů.  Úkolem každé župy bylo projít pev‑
ností a po cestě narazit na dvanáct krabiček, kde jsme měli 
uhádnout souhvězdí a zodpovědět na otázky týkající se tá‑
bornických znalostí a Sokola. Tato noční hra, jak jsme zjistili 
další den, se nám i přes ztrátu v pevnosti velice podařila, a my 
se umístili na krásném třetím místě. 

Po  snídani byl  ihned nástup. Vlajka byla vlajkonoši 
vztyčena, úvodní slovo a  přání hodně úspěchů Zdeňkem 

Lauschmannem, vedoucím komise poby‑
tu v  přírodě, bylo vyřčeno a  první závod‑
níci mohli vyrazit na  trať. Naše startovní 
čísla byla 22, 33 a  40, proto si hlídky nej‑
dříve plnily úkoly mimo trať, kterými byly 
přepalování provázku, KPR  (resuscitace) 
a pro starší azimutový okruh. Jelikož jsme 
nestihli všechny úkoly mimo trať před sa‑
motným startem, dlouho do  odpoledne 
jsme čekali, než byl  celý závod i  s  mimo‑
traťovými úkoly za námi. Organizátoři byli 
připraveni a pro volné chvíle měli nachys‑
taný pestrý dobrovolný program. Jednou 
ze zajímavostí, které jsem si mohli vyzkou‑
šet, byla například AcroYoga, rukodělné 
práce s  paracord provázky nebo střelba 
z luku či prohlídka Fortu s průvodcem. Do‑
konce jsme si i zkusili hledat mince a různé 
kovy pod zemí. Netrvalo dlouho a výsled‑
ky byly vyvěšeny. Mladší hlídka skončila 
na skvělém 6. místě z 24 hlídek. Starší hlíd‑
ky se  umístily taktéž na  krásném 9. a  15. 
místě z 21 hlídek. Děti předvedly, že pilná 

příprava stojí za to a vyplatí se, ale přede‑
vším jim patří velké díky za  reprezentaci 
Táborníků a celé župy Jana Máchala. Den 
jsme zakončili slavnostním táborovým oh‑
něm, kde se nejen zpívalo,  ale také se četly 
zajímavé příběhy.

V neděli jsme vstali brzo, abychom 
mohli ještě před  snídaní zabalit stany 
a  ihned po  nástupu odejít do  nedale‑
ké ZOO Na  Svatém Kopečku. Po  snídani 
byl závěrečný nástup, kde se vyhlásily ofi‑
ciální výsledky, převzaly ceny a putovní se‑
kery, a vlajková četa spustila státní vlajku. 
Po nástupu jsme si vyzvedli balíčky s řízky 
na cestu a vyrazili do ZOO, kde jsme si užili 
mnoho zábavy a podívali se opět na zvířa‑
ta, která  volně vidět nemůžeme. Po  ZOO 
nám už nezbývala jiná cesta než na  hlav‑
ní vlakové nádraží a  směr Břeclav. Domů 
jsme dorazili všichni unavení, ale přesto 
šťastní z výsledků a zážitků, které jsme bě‑
hem víkendu nasbírali. 

Denisa Procházková
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Výlet Rokytná
Dne 13.  5.  2017 se Táborníci vydali na výlet po okolí řeky Rokytné. Po příjezdu 
do Moravského Krumlova jsme zamířili k Mariánské studánce, která leží u Kaple Panny 
Marie. Zde jsme se najedli, posílili se, a poté pokračovali v cestě. Prošli jsme kolem 
Krumlovských vodopádů, podél řeky Rokytné až k našemu cíli na nádraží v Budkovicích. 
Odtud jsme jeli vlakem zpátky domů. Podívali jsme se na spoustu zajímavých míst a užili 
si krásného výletu v nádherné májové přírodě.  Jimmy Hansgut

OrganizaceMyslivecký spolek Lípa

Dětský den na myslivecké chatě
Pavel veis 

Dne 3. 6. 2017 jsme pořádali první dětský den, na kterém děti měli střelbu 
ze vzduchovek. Žádné dítě neprohrálo, všechny děti dostávaly sladkosti, limonády 
a opékali si špekáčky na otevřeném ohni. Děti si mohly pod vedením uměleckého 
kováře vyrobit maličkosti, které si odnesly domů jako památku. Za pomoci našich 
hasičů si mohly prohlídnout hasičské auto a vyzkoušet výstroj a výzbroj, kterou 
hasiči používají při požárech. Děti si užívaly osvěžující vodní radovánky.

Dětský den se překlopil na posezení s přáteli myslivosti, kde bylo zajištěno 
občerstvení v podobě dobrého srnčího a kančího guláše, grilovaného masa 
a dostatku pitného režimu v naší opravené chatě.
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Organizace FK 1932

MINI přípravka: Do druhé poloviny sezóny jsme vstoupili posíleni o několik nových hráčů, kteří 
byli pro nás přínosem, jak po stránce rozšíření kádru tak i po stránce herní. Ne všichni u nás zůstali 
až do konce, ale i tak se vytvořil dobrý základ pro sezonu další.

Během jarní části jsme se zúčastnili velkého množství turnajů. Jak těch pořádaných OFS Brno‑
‑venkov, stejně jako na podzim, tak i přípravných turnajů v Tuřanech a hlavně výborně obsazených 
turnajů v Brně na Lokomotivě a především v Hustopečích. Na těchto turnajích jsme hlavně sbírali 
zkušenosti při utkáních s daleko většími kluby. Kluci viděli hrát stejně staré hráče Sigmy Olomouc, 
Znojma, Slovácka i týmů ze Slovenska FK Kúty, Skalica, ČSFA Malacky, ale i dalších známých klubů. 
Velkého individuálního úspěchu dosáhl i hráč našeho týmu Michal Goliáš, který byl na halovém 
turnaji v Hustopečích vyhlášen nejlepším brankářem turnaje.

Hráčský kádr tvořili tito hráči: Michal Goliáš, Filip Horký, Tobiáš Sedláček, Lukáš Sedláček, Matěj 
Sedláček, Štěpán Šifel, Oliver Malý, Oskar Verner, Eliáš Karban, Matyáš Malachovský, Tomáš Chmelí‑
ček, Jiří Dovalovský, Krystián Kytlica, Zavier Hogan, Matyáš Karban a Jakub Kejduš

Do  konce sezony nás čeká ještě další kvalitně obsazený turnaj Bison CUP,  24.  6. v Těšanech, 
kde jarní část sezony zakončíme.

Jako trenéři jsme měli možnost srovnávat jak přístup trenérů k mužstvům tak i hru ostatních 
a  sbírat tak  další poznatky pro  další práci a  rozvoj celého týmu. Také jsme absolvovali školení 
a získali trenérskou licenci 'C' proto, abychom mohli stavět na odborných znalostech a základech.

V turnajích jsme se nezaměřovali na výsledky zápasů, ale hlavně na to, aby si kluci začali osvo‑
jovat základní herní dovednosti jako jsou vedení míče, klička, střela a základní taktické prvky hry. 
Důležité pro nás je, aby hráči tyto dovednosti dokázali využít ve hře, na což klademe při turnajích 
největší důraz. V dalším tréninku v příští sezóně chceme tyto dovednosti dále rozvíjet, zdokonalo‑
vat a rozšiřovat o další nové prvky.

Mladší přípravka: Před začátkem jarní sezóny jsme se zúčastnili na Zimní lize v Žabčicích, kde jsme 
skončili na krásném 6.místě. Ze 16 soutěžních utkání jsme ročník 2017 zakončili s celkovou bilancí 
13–1–2, tudíž jsme celkem ve 13 utkáních slavili vítězství. Do konce ročníku se ještě zúčastníme 
turnaje v Želešicích. Vyvrcholením celé sezóny, jako i u dalších dětských družstev 2016/17, byl me‑
zinárodní turnaj v rakouském městě Gerrasdorf, který byl pro nás v první řadě načerpání velikých 
a hlavně pro nás nových zkušeností a samozřejmě upevnění kolektivu… zakončené jednou remí‑
zou a pěti prohrami☺.

Hráčský kádr tvořili tito hráči: Jonáš Povolný, Filip Vaszily, Aleš Viktorin, Tomáš Viktorin, Nikola 
Malá, Daniel Dvořák, Ondřej Glomb, Ondřej Hradský, Patrik Ludín, Matyáš Studený, Štěpán Dolní‑
ček, Alexander Šulek, Samuel Bodó, Sebastian Kvarda, René Franzberger a Jakub Bína.

Za celou sezónu chci všem hráčům, aktivním rodičům a všem, kteří mi jakkoli pomohli, poděkovat.
 Trenér Viktorin.

Zhodnocení jarní části v FK 1932
treNéři Horký, viktoriN, vrba, kaFka, tesař 

OrganizaceFK 1932

Proti podzimu byly výkony výrazně vyzrálejší a ve srovnání se stejnými týmy, se kterými jsme 
se utkali i na podzim, byl patrný velký posun jak v technice a dovednostech tak i v průběhu hry.

Pokud byste se k nám chtěli přidat, hledáme pro doplnění a rozšíření týmu kluky a holky ročníků 
2011, 2012, (holky i ročníku 2010). Přijďte se podívat na trénink a nezávazně si zatrénovat a fotbal si 
vyzkoušet. Na podzim začínáme trénovat ve středu 6. září v 17 hodin. Trénovat budeme ve středu 
a v pátek od 17:00 na fotbalovém stadionu v Hrušovanech. Rádi vás mezi námi přivítáme. Další po‑
drobnosti a aktuality můžete najít na našich stránkách na adrese https://www.fk1932.cz/inpage/
minipripravka/

Chtěli bychom také poděkovat všem, kteří se na chodu družstva podíleli, asistentům a rodičům 
za jejich pomoc a trpělivost a FK 1932 za organizaci a podporu.

Trenér Horký.

MINI přípravka

Mladší přípravka
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Starší přípravka:  Sezonu jsme začali turnajem v  Žabčicích a  i  napříč nevýrazným výsledkům 
se družstvo herně hodně posunulo. Kádr nebyl široký, ale i tak někteří naši hráči vypomáhali druž‑
stvu mladších žáků. Příslibem do budoucna je příchod dalších hráčů, a to hráčů z mladší přípravky, 
kteří by mohli přinést pozitivní impuls do družstva.

Celkově jsme zaznamenali 1 výhru, a to v Medlově, a v posledním zápase, i když jsme nakonec 
prohráli, jsme vstřelili 10!!! gólů a to už je co říct. Tolik gólů jsme v jednom zápase ještě nedali.

Před koncem sezóny 2016/17 jsme odjeli na mezinárodní turnaj v rakouském městě Gerrasdorf, 
a i když jsme se nakonec umístili na konci tabulky, každý zápas byl pro nás výzvou, kvůli trochu 
omezenému počtu hráčů v kádru. Nicméně, byla to veliká zkušenost, jak pro hráče, tak i pro nás, 
trenéry.

Hráčský kádr tvořili tito hráči: Kurečka Petr, Janča Filip, Malý Marek, Drápal Vojtěch, Kábela 
Zdeněk, Dvořáková Nikola, Šimon Vrba, Švec Kevin, Furišová Vanesa.

Za celou sezónu chci všem hráčům, aktivním rodičům a všem, kteří mi jakkoli pomohli, poděkovat.
 Trenér Vrba

Mladší žáci: Jarní sezóna pro nás začala již zimní halovou přípravou. Absolvovali jsme tři halové 
turnaje ve  Střelicích, Bohunicích a  Hrušovanech. Soutěž nám začala v  dubnu a  odehráli jsme 8 
utkání. Z těchto zápasů jsme 7 prohráli a 1 vyhráli. Celkově jsme obdrželi 81 branek a dali jich 11.

Našimi střelci byli: Drápal Vojtěch – 4 x; Mišák Martin – 3x; Kurečka Petr, Kessner Rudolf, Kuděl‑
ková Marie, Kurečka Filip, Buršík Michal – 1x

Do  osmi zápasů nastoupili tito hráči: Bína Pavel, Buršík Michal, Drajsajtl Aleš, Duchoň Viktor, 
Kessner Rudolf, Kudělková Marie, Kurečka Filip, Mišák Martin, Vašek Matyáš.

Ze starší přípravky nám pomáhali tito hráči: Drápal Vojtěch, Dvořáková Nikola, Janča Filip, Kábe‑
la Zdeněk, Kurečka Petr, Malý Marek, Švec Kevin a Vrba Šimon

Vyvrcholením celé sezóny 2016/17 byl  mezinárodní turnaj v  rakouském městě Gerrasdorf, 
kde jsme narazili na týmy z Polska, Německa, Maďarska, Rakouska a Česka. I když jsme se nakonec 
umístili na konci tabulky, tak herně jsme vůbec nepropadli, naopak, celkem jsme překvapili, možná 
i sami sebe. Každý těžký zápas byl pro nás výzvou. Turnaj jsme si všichni hezky užili!

Za celou sezónu chci všem hráčům, aktivním rodičům a všem, kteří mi jakkoli pomohli, poděkovat.
 Trenér Kafka

Muži:  Hlavním problémem skončené jarní částí soutěže bylo pálení vyložených šancí. Stalo 
se to jarním koloritem a v mnoha zápasech nás to stálo body. Naši hráči v útočné fázi, ve chvílích, 
kdy jsme si mohli vytvořit pohodlný náskok nebo rychle odpovědět na inkasovaný gól neudrželi 
nervy na uzdě a v rozhodující chvíli neuspěli. Uplynulá sezóna nám opět přinesla nové zkušenosti 
a podněty do letní přípravy, co zlepšit a netrénovat. Letní příprava startuje již 9. července a případ‑
né posily do týmu jsou vítány.  Trenér Tesař Petr.

V sezóně 2016/2017 nás čekalo dvacet soutěžních utkání, z nichž jsme získali 25 bodů za 7 vítězství, 
4 remízy a 9 proher. Skončili jsme celkově na 6. místě z 11. účastníků IV. třídy skupiny A s nelichotivým 
skóre 34 branek vstřelených a 56 obdržených. Střelci: 10x Lukáš Šimoník, 8x Tomáš Podborský, 4x 
Tomáš Badin, Tomáš Lauterbach, 2x Jonáš Kudera, Jakub Kratochvíl, Tomáš Pokorný, Martin Cekl.

Horní řada: Pokorný Tomáš, Podborský Jan, Kříž David, Lamač Michal, Badin Tomáš, Kudera Jonáš, Matal Jakub, Plavec 
Petr. Spodní řada: Cekl Martin, Kratochvíl Jakub, Podborský Tomáš, Blaha Šimon, Hýsek David, Šimoník Lukáš, Tesař Petr.

Starší přípravka Mladší žáci

Muži
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Slovo předsedy FK1932
A je po sezóně, trenéři opět zhodnotili jarní 

část, oficiálně jsme se se sezónou rozloučili 23.6., 
rozlučkou dětských týmů, na  chvíli se  loučíme 
jak s fotbalem, tak i s dalším školním rokem.

Za  sezónou se  poohlédnu velice krátce, 
trenéři to  zhodnotili velice objektivně, máme 
před sebou pořád a pořád hromadu nekončící 
práce. Práce hlavně s dětmi nikdy nekončí.

Potěšili mne všechny dětské týmy, je  vidět 
pokrok, i  když  u  některých týmů ještě nejsou 
tak výrazné výsledky, ale důvodům jsem se vě‑
noval v předchozích vydáních zpravodaje. 

Nicméně, ročníky se  nám posouvají a  příští 
sezóna bude podle mého soudu opět výsledko‑
vě lepší, hlavně, že se nám družstva pomaličku 
doplňují. I  když  několik dětí skončilo, naopak 
další přibili a pořád se pohybujeme na úrovní 90 
dětí a mládeže od 3–18 let. 

Vyvrcholení sezóny pro ml. přípravku, st. pří‑
pravku a ml. žáky byla účast na mezinárodním 
turnaji Danubia Cup 2017 v Gerasdorfu – Vídeň 
sever, kterého se v různých věkových kategori‑
ích zúčastnilo 65 družstev ze 7 krajin. Naše druž‑
stva si poměřili síly s  družstvy z  ČR,  Maďarska, 
Polska, Rakouska, Německa a  Francie. Pokud 
mám relevantní informace, tak se tak stalo po‑
prvé v historii FK1932, kde jsme byli v první řadě 
sbírat zkušenosti a motivaci do další práce.

 Výsledky skutečně nejsou v  tomto případě 
to  nejdůležitější, bylo to  i  za  odměnu jak hrá‑
čům, tak i trenérům a rodičům, kteří tam s námi 
byli, že se ve svém volném čase trénování věnuji. 

Bylo nás i dobře vidět, za podpory sponzorů, 
společnosti LEMATEC – jednatel Matúš Levrinc, 
společnosti EL‑INSTA – společník Ivo Karban 
a společnosti TUBOTECH spol. s r.o., jsme mohli 
týmy obléci a  bylo vidět odkud jsme přijeli, 
který  klub a  obec reprezentujeme – moc vám 
děkuji za vaši pomoc/podporu! 

Uvidíme, jak to  dopadne příští rok, rád 
bych aby  se  výsledkově nejlepší družstvo, 
nebo dvě družstva opět zúčastnily nějakého 
turnaje za hranicemi, co by měla být motivace 
pro všechny 4 dětské týmy a jejich trenéry. 

Velice děkuji všem, kdo se pohybovali a po‑
hybují kolem všech týmů, bez vás to nepůjde.

Muži začali vlažně, chvíli to vypadalo na atak 
2–3 místa, ale došlo asi opět k  uspokojení 
se  stavem, jaký je,  a  tolik opakovaná fráze do‑
kola – bez větší účastí na trénincích to nepůjde, 
občas to nebylo ani na „bago“. Máme v podstatě 
z  družstva jenom jeden odchod, přijde ale 
několik hráčů, tak uvidíme, jak pár staronových, 
tak  pravděpodobně 1–2 noví hráči. Uvidíme 
tedy, co udělá s týmem větší konkurence.

V létě projde hřiště pravidelnou údržbou, 
zázemí si vyžaduje po sezóně „generální úklid“ 
a přípravu na další sezónu 2017/18. 

Pauza je opět krátká, za necelé 2 měsíce začí‑
ná sezóna mužům, z největší pravděpodobnosti 
jako loni, prvním kolem poháru OFS, ale pozor! 
Již na konci července, přesně 29. 7. 2017 se u nás 
bude konat k oslavám 85. výročí založení fotba‑
lu v Hrušovanech u Brna, i v rámci připomenutí 
765 let trvání obce, exhibiční utkání FK1932 
„staří páni a  osobnosti Hrušovan“ – BOLKOVA 
11 (jedenáctka Bolka Polívky), kde bude dobro‑
volné vstupné, které  bude jako loni rozděleno 
na dobročinné účely, jako i na podporu výchovy 
našich malých fotbalistů!

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

Sportbar, provoz pokračuje i  mimo sezónu, 
o případných změnách vás budeme informovat 
přes FB a  hlášení obecního úřadu, jak bude 
provoz v  dalším soutěžním ročníku je  otázka, 
ale v rámci fotbalových utkání se budeme snažit 
občerstvení zajistit. Není tajemstvím, že bychom 
rádi našli seriózního nájemce, který  by  za  ro‑
zumné nájemné sportbar provozoval.

Závěrem bych chtěl opět a  zase poděkovat 
všem, sponzorům, obecnímu úřadu na  čele 
s  pánem starostou, trenérům, rodičům, kteří 
pomáhají a  všem kdo jakýmkoliv způsobem 
pomohli a pomáhají s chodem klubu.  

Přeji všem hezké prázdniny, užijte si dovole‑
né a na viděnou na fotbale, nebo ve sportbaru!

Všechny vás zdraví Igor Bogľarský, 
předseda VV FK1932 Hrušovany u Brna

Co se děje v knihovně
jarMila kresová, veDoucí kNiHovNy 

Děti ze Základní školy chodí 
pravidelně každý měsíc  s celou třídou 
do knihovny. Půjčují si knihy, ale 
hlavně si čteme skorozapomenutou 
knihu Neználkovy příhody.  ►

Pasujeme prvňáčky na čtenáře.  ►

◄ Březen – měsíc knihy, ale taky 
besed s dětmi.

◄ Beseda s 
redaktory 
Českého 
rozhlasu Brno

Beseda se spiso‑
vatelem, malířem 
a ilustrátorem 
Pavlem Čechem

◄                 ►

I nadále pokračujeme v soutěži Lovci 
perel. Ke konci května máme nasbíráno 
588 perel, to znamená 588 přečtených 
dětských knih!
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Na  okresní kolo celoroční hry Plamen se  náš sbor v  tomto roce vypravil téměř 
ve  všech kategoriích. V  sobotu 20.  května se  konalo soutěžní klání mladších a  star‑
ších žáků. Mladší žáci nastoupili na disciplíny štafeta dvojic, štafeta 4x 60 m a požární 
útok. Mladším žákům se  tentokrát moc nedařilo a  v  chladném počasí se  umístili až 
na 17. místě. Starší žáci absolvovali navíc ještě 2 disciplíny CTIF. Bohužel někteří členové 
družstva se těsně před soutěží zranili, nebo se zúčastnili soutěže s jinou hrušovanskou 
organizací. A tak  jsme museli toto družstvo doplnit soutěžícími z Kobylnic. Družstvo 
tedy nebylo sehrané, přesto se jim podařilo dosáhnout na pěkné 9. místo.

V neděli jsme do Přísnotic dojeli s jedním družstvem dorostenců a třemi dorosten‑
kami, které soutěžily v kategorii jednotlivců. Družstvo dorostenců postoupilo do kraj‑
ského kola bez potíží. Náš sbor je  v  současné době jediný v  okrese Brno – venkov, 
který pracuje s dorosteneckým družstvem, soupeře tedy našim klukům dělali pouze 
rozhodčí, kteří jim při plnění disciplín nic neodpustili a chyby tvrdě trestali. Daleko více 
úsilí musela vynaložit děvčata. V kategorii mladších dorostenek nás reprezentovala De‑
nisa Giňová, vyhrála dvě ze tří disciplín, a tak zvítězla i celkově ve své kategorii. Ve starší 
kategorii nás reprezentovala Veronika Veisová, která skončila na 4. místě. V kategorii 
středních dorostenek je však vždy soupeřek vždy nejvíce. V našem sboru dlouhodobě 
trénují Valerie Philippi a  Aneta Zabloudilová. Děvčata absolvovala během přípravy 
na okresní kolo několik závodů, kterých se účastní špičky dorosteneckého požárního 
sportu ČR. Získaly tak na soutěžích v Jablonci a Ostravě cenné zkušenosti a nyní měly 
jeden jediný den na to, aby je zúročily. Bohužel se Vája na posledním tréninku zranila 
a ze soutěže musela odstoupit. Naše naděje se tak upíraly k Anett. Jednou z disciplín 
dorostu je i vědomostní test. Bohužel, nervy zapracovaly a Anetka v tomto testu uděla‑
la jednu chybu. I tato jediná chyba ji ale ihned odeslala na konec startovní listiny. Anett 
ale soutěž nevzdala, své zkušenosti zúročila a v dalších dvou disciplínách s přehledem 
soupeřky převálcovala a  nakonec se  tedy také ona mohla radovat nejen z  vítězství 
v okresním kole dorostu. V celkovém vyhodnocení královské disciplíny 100m překážek 
získala Anett 2. místo. Toto umístění je cenné zejména proto, že soupeřkami jí nebyly 
jen všechny dorostenky, ale také závodnice v kategorii žen.

V neděli 28. května se pak u nás na  fotbalovém stadionu konalo okresní kolo ka‑
tegorie přípravek. Naši nejmenší se umístili ve štafetách na  třetích místech. Bohužel 
se pak dětem přilepila smůla na paty v obou pokusech požárního útoku a krásné třetí 
místo tak  neudrželi. Přesto jsme pak slavili vítězství – naše vlastní. Štafety totiž děti 
odběhly úplně bez chyb a svým vedoucím tak ukázaly, že ač to tak na schůzkách nevy‑
padá, tak přece jen poslouchají a snaha vedoucích není marná.

Družstvo žen a  mužů se  zúčastnilo 1. kola Požárního sportu v  Přísnoticích, kte‑
ré  se  konalo 7.  5. Muži nás reprezentovali ve  dvou družstvech – mlaďoši a  stará 
garda, skončili na  5. a  7. místě, družstvo žen bylo na  krásném 2. místě a  postoupilo 

do 2. krajského kola, které se konalo 21. 5. Mezi tím se dne 13. 5. Uskutečnily závody 
v Dolních Kounicích, ženy byly na 5. místě a muži na 8. místě.   

Dne 6. května náš sbor uspořádal Den se Svatým Floriánem. Celé odpoledne byly 
pro děti připraveny různé zábavné disciplíny a po splnění všech úkolů na každého če‑
kala sladká odměna. V rámci programu měl každý možnost prohlédnout si hasičskou 
zbrojnici, byly připraveny i ukázky našich hasičů. Na závěr nemohla chybět již tradiční 
pěna, kterou všechny děti milují. 

Schůzky mladých hasičů:
Přípravka (3–6 let) 
 – úterý 17–18 hod.
Mladší žáci (6–11 let) 
 – čtvrtek 16–18 hod.
Starší žáci (11–15 let)
 – pátek 16–18 hod.
Družstvo dorostu (13–15 let) 
 – pátek 18–20 hod.
Družstvo SPORT (od 12 let) 
 – středa 17–18 hod. 
  na sportovním areálu 
  (disciplína výstup na věž)
 – čtvrtek 16–18 hod 
  na tartanu 
  u ZŠ Židlochovice

Přijďte se kdykoliv podívat 
a pokud vám s námi bude dobře,  
rádi vás přijmeme do svých řad.

Sbor dobrovolných hasičů Hrušovany u Brna
eva Malá, valerie PHiliPPi, jaNa DolNíčková
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Organizace Rybáři

V  sobotu 15.  dubna 2017 proběhly 
2.  rybářské závody pod  záštitou obce 
Hrušovany u Brna. Letos se zúčastnilo cel‑
kem 53 dospělých závodníků. Závody vy‑
hrál pan Ivan Görčóš, na 2. místě se umístil 
pan Martin Valda a  3.  místo obsadil pan 
Rostislav Pokorný, který  je  z  Hrušovan. 
Speciální cenu za největší ulovenou rybu 
získal pan Jan Veis, ulovil největšího kapra, 
který měřil 68 cm.

V neděli 16. dubna 2017 se rybářských 
závodů zúčastnilo 35  mladých rybářů. 
Závody vyhrál a  na  1.  místě se  umístil 
Marek Malý se  190  body, na  2.  místě 
se  umístil Kamil Miroš se  164  body 
a na 3. místě byl Jonáš Povolný s 91 body. 
Rybářské závody považujeme za úspěšné, 
jen ryby mohly být více hladové.

Tímto bych si dovolil poděkovat ze‑
jména panu Pekárkovi a  panu Farkašovi 
za organizaci a kladný průběh rybářských 
závodů, dále všem rozhodčím, které  vedl 
Lukáš Brzobohatý. Velké poděkování pa‑
tří všem zaměstnancům Obecního úřadu 
Hrušovany. Vážíme si návštěvy na  ry‑
bářských závodech pana starosty obce 
Miroslava Rožnovského s manželkou.

V sobotu 27. 5. 2017 se uskutečnil výlet 
do areálu Živá voda Modrá a archeoskan‑
zen Modrá. Výletu se  zúčastnilo 21  dětí 
do 15 let a dospělí, kteří dělali doprovod. 
Výlet se  velmi vydařil, počasí nám přálo 

a děti se mohly trošku namočit v brouzda‑
lišti. Všichni byli celkově spokojení s  pro‑
gramem a  prohlídkou areálu živá voda 
a  archeoskanzenu v  Modré. Spokojenost 
byla tak  velká, že  pravděpodobně Klub 
rybářů uspořádá tento výlet i příští rok.

Dovolil bych si upozornit, že od 16. červ‑
na je zahájen rybolov dravých ryb na ryb‑
níku, ale pouze na živou či mrtvou rybku. 
Zákaz lovu dravých ryb na  přívlač vzhle‑
dem k velikosti rybníka! Každý majitel po‑
volenky, který má brigádnickou povinnost 
musí odpracovat 5 brigádnických hodin 
nebo přinést 50  kg kukuřice či  pšenice. 
Na veškeré dotazy rád zodpoví místopřed‑
seda Klubu rybářů.

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

Po uzávěrce zpravodaje  Klub rybářů 
pořádal 3.  rybářské závody na  rybníku 
Vodárna v sobotu 1. července pro dospělé 
a v neděli 2. července pro mládež do 15 let 
zdarma.

S přáním hezkých chvilek a zážitků u vody 
Lukáš Zekl, předseda Klubu rybářů

Klub rybářů Hrušovany u Brna
lukáš Zekl  

LUKÁŠ ZEKL, 
předseda Klubu rybářů,

rybníkářská stráž
Mobil: +420 728 788 387
Email: zeklluk@seznam.cz

klubrybaruhrusovany@seznam.cz

TOMÁŠ PEKÁREK, 
místopředseda Klubu rybářů,

rybníkářská stráž
Mobil: +420 603 282 494
Email: t.pekarek@atlas.cz

klubrybaruhrusovany@seznam.cz

ZDENĚK FARKAŠ, 
hospodář Klubu rybářů, 

rybníkářská stráž
Mobil: +420 774 155 423

Email: z.farkas@seznam.cz
klubrybaruhrusovany@seznam.cz
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Už je to tady …………    
Přihlaste své děti na cvičení na sokolský slet, budeme 
nacvičovat skladbu pro mladší žactvo „Děti to je věc“.

Zúčastníme se i XVI. všesokolského sletu v Praze. Kdo to 
zažil, tak ví, jaký je to nezapomenutelný zážitek. 

Je to výzva pro všechny, co mají rádi pohyb a chtějí zažít atmosféru sokolských 
sletů.

Dříve mnozí z nás pamatují spartakiádu a dodnes na ni vzpomínají. Pojďme 
všichni do toho a ukažme, že nemusí děti sedět u PC a tabletu, ale že se dá zažít 
nádherný zážitek.
Skladba je pro děti ve věku 6‑11 let. Autorky:  Jana Rosáková, Jana Vlčková.
Hudba:  Jaroslav Uhlíř, Z. Svěrák.

Obec Hrušovany u Brna, stárci a TJ Sokol  Vás srdečně zvou na

Tradiční Hrušovanské hody
Pátek 18. 8. 2017 16.00–18.00  stavění máje
 18.00–24.00 Cimbálová muzika Aleše Smutného 
  s ozvučením 
 Křest knihy 765 let obce Hrušovany u Brna
 Vstupné:  dobrovolné
Sobota 19. 8. 2017 20.00–3.00 hodová zábava
 Hraje kapela „Relax“
 Vstupné:  100,‑ Kč
Neděle 20. 8. 2017 10.00 Hodová Mše
 13.00 průvod stárků obcí
 14.30 česká a moravská beseda
 Hraje Pálavanka. Celodenní vstupné 50,‑Kč

Organizace Sokol OrganizaceSokol
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Sport Triatlon

Výsledky
Předškoláci:
 1. Simona Václavíková 1. Eliáš Karban
 2. Rozárka Hýblerová  2. Tobiáš Lazar
 3. Míša Volcová 3. Matyáš Karban

Mladší školní:
 1. Elen Lazarová 1. Adam Volec
 2. Bára Lazarová 2. Vašek Nejedlík
 3. Emilka Nováková

Starší školní:
 1. Bára Nejedlíková 1. Michal Buršík
   2. Mirek Sopoušek
   3. Filip Kurečka

MUŽI: ŽENY:
 1. Radomír KUREČKA 1. Vlaďka VOLCOVÁ
 2. Michal Král 2. Gábina Hulatová
 3. Michal Volec 3. Michaela Hýblerová
   4.–6. Mirka Karbanová, 

Magda Hradská, 
Petra Kejdušová

další pořadí Hýbl, Kadlec, Vejchoda, Husařík, 
Polách, Gottwald, Hýsek, Lorenc, Sopoušek, 
Lazar, Chalupa.

III. ročník – HRUŠOVANSKÝ IRON (WO)MAN 10. 6. 2017
Za ideálního počasí se v  sobotu 10.  6. 

na rybníku Šejba uskutečnil III.ročník 
triatlonu, který určil krále a královnu hru‑
šovanských sportovců pro letošní rok.

Mezi muži již potřetí v řadě zvítězil ne‑
porazitelný Radek Kurečka. Letos byl jeho 

náskok před výborně připraveným Mi‑
chalem Králem nejmenší za uplynulé roky 
a  příští ročník slibuje velké drama. Třetí 
místo obsadil i  přes zdravotní problémy 
v přípravě Michal Volec.

V ženách obhájila loňské prvenství Vla‑
ďka Volcová, kterou nerozhodilo ani to, že 
na ni manžel na trati nepočkal. Druhá byla 
po loňském třetím místě Gábina Hulatová. 
A trojici nejlepších uzavřela letošní debu‑
tantka Michaela Hýblerová.

Dětské kategorie si po loňské premiéře 
zopakovali duatlon. Závodů se zúčastnilo 
29  dětí a  20 dospělých. Početná divácká 
kulisa připravila všem zúčastněným vý‑
bornou atmosféru a  ocenila nádherné 
sportovní výkony Železných mužů, žen 
a dětí.



—
Hledáte novou práci?
Nabízíme volná místa

Do výroby rozváděčů 
v Brně, Vídeňská, 
hledáme vhodné 
kandidáty a kandidátky 
na pozice:

•  Dělník ve výrobě
•  Elektromechanik

Pracovní náplň:
• Po zaškolení budete provádět 

montážní práce na mechanických 
nebo elektrických částech  
rozváděčů VN a NN

• Poté budete zapojovat vodiče, 
montovat jednotlivé díly nebo 
kompletovat celé zařízení

• Udržovat vysokou kvalitu práce  
(nejsme pásová výroba)

• Budete se podílet na zlepšování 
pracovních procesů

• Práce v jedno- nebo dvousměnném 
provozu

Požadujeme: 
Pro pozici dělník:  
vzdělání v jakémkoli oboru
Pro pozici elektromechanik:  
vzdělání v oboru elektro
• Chuť učit se nové věci
• Spolehlivost, zručnost, zájem uplatnit 

se a dělat smysluplnou práci

Nabízíme:
• Stabilita silné mezinárodní 

společnosti, pravidelný příjem
• 1 týden dovolené navíc,  

věrnostní prémie
• 7,5 hod. pracovní doba,  

příspěvek na dopravu
• Cafeteria systém (využití nasbíra-

ných bodů v oblasti vzdělání, sportu 
nebo jiných volnočasových aktivit)

• Příspěvek na penzijní připojištění
• Dotované stravování v závodní 

jídelně (obědy / večeře)
• Volno navíc pro zvláštní  

životní situace
• Odborné a jazykové vzdělávání

Kontaktujte nás!
Telefon: 547 152 936
E-mail: abb.prace@cz.abb.com
Kontaktní centrum: 800 312 222

abb.cz/kariera


