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Léto 
 
V českém jazyce jsem nedávno s dětmi hrála hru „Slovní přestřelka“. Učitel řekne slovo, 
podstatné jméno, a žáci vymýšlejí další, která k němu patří. Protože počasí i příroda už 
je provoněná a prohřátá létem, daným slovem bylo LÉTO. Jakmile jsem slovo vyslovila, 
ve třídě se zvedla vlna rukou a už se na mě sypalo slovo za slovem: slunce, voda, 
dovolená, seno, prázdniny, písek, houby, odpočinek, bazén, kolečkové brusle, 
opalování, moře, výlet, horko, plavání, krupobití, bouřky, tábor, nanuk, zmrzlina, plavky, 
lehátko, ovoce, potápění, pohoda. 
 
Možná kdybych hrála „slovní přestřelku“ s jejich rodiči, objevila by se úplně jiná slova: 
výdaje, nákupy, kancelář, klíšťata, Panthenol, maturita, kolony, spěch, stres, práce, 
plánování. 
 
Na jedné straně bezstarostnost dětí a jejich optimistický pohled na svět, na druhé 
straně starostlivost dospělých a obavy, kdo nás zase naštve a co se nám zase stane.  
Vezměme si proto pro nastávající letní čas některá ze slov dětí za vlastní. Co takhle 
pohoda, pohodové léto? Čas dovolených a výletů, táborových dobrodružství, 
sportování, setkávání se s přáteli a kamarády na grilování či u piva. Když se k tomu přidá 
pěkné počasí? Skvělá kombinace. 
 

Ať se vám všem LÉTO vydaří co nejlépe. 
Markéta Dejmalová 
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Zprávy z obce 

Usnesení z 22. schůze zastupitelstva obce Hlušovice, 28.4.2014 
 
1) Závěrečný účet a účetní závěrka  
Zastupitelstvo obce Hlušovice schvaluje celoroční hospodaření obce Hlušovice bez vý-
hrad a schvaluje Účetní závěrku včetně výsledku hospodaření Obce Hlušovice za účetní 
období 2013, sestavenou ke dni 31.12.2013, jejíž součástí je i schválení Účetní závěrky 
výsledku hospodaření P.O. MŠ Hlušovice, sestavené ke dni 31.12.2013.  
- Usnesení č. 108 bylo schváleno  
 
2) Směrnice k zákonu 106/1999 Sb.  
ZO bylo seznámeno se směrnicí k provedení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném pří-
stupu k informacím a bylo schváleno.  
- Usnesení č. 109 bylo schváleno  
  
3) Smlouva o zajištění zpětného odběru Ekokom  
ZO schvaluje smlouvu o zajištění zpětného odběru tříděného odpadu s firmou Ekokom 
dle nového občanského zákoníku.  
- Usnesení č. 110 bylo schváleno  
  
4) Kamerový systém v obci  
ZO schvaluje realizaci kamerového systému v obci Hlušovice s nejnižší cenovou nabíd-
kou a zároveň zažádá na MV ČR o registraci kamerového systému v obci.  
- Usnesení č. 111 bylo schváleno  
 
5) Ukončení funkčního období – VŘ na funkci ředitel(ky) MŠ  
- ZO bere na vědomí  
  
6) Záměr prodeje 60 ks židlí z KD  
ZO schvaluje záměr prodeje 60 ks židlí, cena za 1 ks 30,- Kč.  
- Usnesení č. 112 bylo schváleno  
 
7) Odpočívadlo – nová cyklostezka, Truhlářství Rybařík  
ZO schvaluje pořízení odpočívadla na cyklostezce Olomouc – Hlušovice, zhotovitel Truh-
lářství Rybařík za cenu 20.000,- Kč včetně DPH.  
- Usnesení č. 113 bylo schváleno  
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Zprávy z obce 

8) Žádost o finanční příspěvek – Petrklíč  
ZO schvaluje žádost o finanční příspěvek na nepokrytou část provozu Klíče – CSS ve výši 
16.000,- Kč, který bude poskytnut na základě smlouvy neinvestičního příspěvku, po 
skončení čerpání nejpozději do konce roku 2014 bude vyúčtován.  
- Usnesení č. 114 bylo schváleno  
  
9) Diskuze  
- Koncese na prodej lihovin (obecní akce KSK, spolky)  
- 19.4. 2014 vítání občánků v KD Hlušovice – sociální komise  
- KIDSOK – zastupitelstvo OK na zasedání 11.4.2014 schválilo usnesením sjednocení 
dopravní obslužnosti OK do jednoho celku za  příspěvku obcí 70,- Kč na každého obyva-
tele/rok  
- Akce KSK + spolek žen + rybáři: 30.4.2014 pálení čarodějnic a stavění májky  
 3.5.2014 vypouštění vodníka - rybáři  
 18. a 24.5.2014 minibeerfest - cukrárna  
 24.5.2014 sportovní den – KSK  
 21.6.2014 country bál - cukrárna  
 28.6.2014 letní slavnosti – KSK  
  - Připomínka občana na hlasitý zabezpečovací systém v případě kódování, rušení okolí i 
v době nočního klidu  
 

Jaromír Malý, starosta 
David Friedecký, místostarosta 
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Zprávy z obce 

Usnesení z 23. schůze zastupitelstva obce Hlušovice, 23.6.2014 
 
1) Rozpočtové opatření č. 2/2014 
ZO schvaluje  rozpočtové opatření č. 2/2014 za měsíc červen 2014 dle zákona č. 
128/2000 Sb., §102, odst. 4. Úprava rozpočtu ve výši 135.466,- Kč na straně příjmů i 
výdajů.  
- Usnesení č. 115 bylo schváleno 
 
2) Smlouva – věcné břemeno  
ZO schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV.-12-8008522/001, 
Hlušovice. 
- Usnesení č. 116 bylo schváleno 
 
3) Smlouva o dílo – projektová dokumentace, přestavba KD + OÚ 
ZO schvaluje smlouvu o dílo projektové dokumentace k „stavební úpravy Společenské-
ho domu včetně nástavby Obecního úřadu“.  Zhotovitelem této PD je MSS – projekt 
s.r.o. Karlovo nám. 317/5, 120 00 Praha 2, provozovna Žerotínova 992, 755 01 Vsetín, 
zastoupená ing. Martinem Minaříkem a ing. Alenou Válkovou – jednatelé společnosti.  
- Usnesení č. 117 bylo schváleno 
 
4) Smlouva o nájmu plynárenského zařízení 
ZO schvaluje smlouvu o nájmu plynárenského zařízení dle smlouvy č. 
9414001897/182308 za cenu 150.608,- Kč do roku 2019. 
- Usnesení č. 118 bylo schváleno 
  
5) Zakoupení fitness prvků pro dospělé 
ZO schvaluje dodání a montáž fitness prvků v dané lokalitě za sjednanou cenu od firmy 
Alestra s.r.o. 
- Usnesení č. 119 bylo schváleno 
 
6) Parkoviště u hřbitova 
ZO schvaluje výstavbu parkoviště u hřbitova, zhotovitel firma Pressbeton Nova s.r.o., 
cena investice 228.265,- Kč. 
- Usnesení č. 120 bylo schváleno 
 
7) Zpráva předsedy kontrolního a finančního výboru 
- ZO bere na vědomí 
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Zprávy z obce 

8) Rozpočtové opatření č. 1/2014  
ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 1/2014 za měsíc duben 2014 dle zákona č. 
128/2000 Sb., § 102, odst. 4. Úprava rozpočtu ve výši 59.530,- Kč na straně příjmů i vý-
dajů. 
- ZO bere na vědomí 
 
9) Kamerový systém v obci Hlušovice 
Na základě nových zjištěných skutečností a legislativních připomínek člena zastupitel-
stva obce byl návrh na realizaci a montáž kamerového systému zamítnut. 
- Usnesení nebylo přijato 
 
10) Diskuze 
- Vysečení přednádražního prostoru – zodpovídá SŽDC Olomouc 
- Připravovaná Letní slavnost v obci – KSK a Obec Hlušovice 
- Obchod v obci COOP Jednota – dvousměnný provoz od 1.7.2014 nástup J. Volkové, 
byla předložena žádost o finanční příspěvek na rozbor vody ve výši 9.154,- Kč – žádost 
zamítnuta. 
- Auta na cyklostezce, zkratka z Černovíra, nutnost hlásit Policii ČR registrační značku, 
zatím není jiné řešení. 
- Parkoviště u obecní knihovny, v případě nutnosti vymezit 2 parkovací místa pro účely 
místní knihovny. 
 

Jaromír Malý, starosta 
David Friedecký, místostarosta 
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Zprávy z obce 

Program obnovy venkova pro obec Hlušovice 
 
Vážení spoluobčané, blíží se konec čtyřletého volebního období zastupitelstva obce 
Hlušovice, které dne 16. 2. 2011 na veřejné schůzi schválilo Program obnovy venkova 
pro rok 2010 - 2014. Níže je uveden kompletní seznam všech plánovaných či realizova-
ných investičních akcí. 
 
Vodovod 
V obci není vybudován vodovod. V místě je sice dostatek podzemní vody, její kvalita je 
však vlivem silného proudění a zemědělského znečištění nestálá, je nutno ji proto čer-
pat z hlubších horizontů. Výstavba vodovodu je připravována v rámci mikroregionu 
Šternbersko ve spolupráci s obcemi Bohuňovice a Štarnov jako společná investice. Hle-
dá se však i ekonomické vhodnější řešení zásobování pitnou vodou z vlastního zdroje. 
Předpokládané náklady: Celková investice 12 - 15 mil. Kč. 
 
Komunikace, chodníky, parkoviště 
 
a) Výstavba chodníku podél komunikace ulice Akátová a K Pískovně 
Celková délka 200 m. 
Náklady 0,4 mil. Kč 
Realizováno: 2011 
 
b) Rekonstrukce polní cesty - ulice Akátová k mostu přes Trusovický potok 
Oprava krytu a zpevnění povrchu 
Celková délka 280 m. 
Náklady: 0,3 mil. Kč 
Realizováno: 2013 
 
c) Komunikace a infrastruktura ulice Záhumenní 
Potřeba výstavby cesty v severní části obce v délce asi 300 m vznikla se zvýšeným zá-
jmem o výstavbu v této části. Výstavba je podmíněna získáním pozemku v pruhu 10 m 
podél dnešní obecní záhumenní cesty a přeložením, či zrušením dálkového telefonního 
kabelu, který podél této cesty vede. Výstavba zahrnuje komunikaci, chodník, dešťovou 
kanalizaci, osvětlení, plynovod.  
Předpokládané náklady: 4,5 mil. Kč 
Částečně realizováno: 2012 – zpevnění povrchu komunikace (30 tis. Kč) 
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Zprávy z obce 

d) Zvýšení bezpečnosti dopravy 
Obcí prochází státní silnice po Hlavní ulici, která má 2 nebezpečné, pravoúhlé zatáčky 
s častými dopravními nehodami. Návrh předpokládá vypracování kompletní dopravní 
studie zahrnující zajištění zatáček svodidly a nové dopravní značení pro zvýšení bezpeč-
nosti Louček a z nové výstavby v západní části obce - dopravní zóny s omezením. 
Náklady: 0,2 mil. Kč. 
Realizováno: 2012 
 
e) Parkoviště osobních vozů 
Nedostatek parkovacích míst způsobuje parkování na zelených plochách a ve vjezdech 
domů. Nutno vybudovat nová parkoviště u OÚ, kostela a rybníku.  
Náklady: 0,6 mil. Kč 
Realizováno: 2014 
 
f) Výměna veřejného osvětlení 
Je třeba provést především na Hlavní ulici výměnu svítidel a výbojek z důvodu nízké 
svítivosti lamp a vysoké spotřeby starých svítidel. Obci vznikla úspora 40 tis. Kč ročně. 
Náklady: 0,2 mil. Kč 
Realizováno: 2011  
 
Rekonstrukce rybníku 
Rybník je od 2. sv. války bez jakékoliv údržby. Je 
silně zanesený nánosy, voda podemílá břehy, plocha 
rybníku se zvětšuje. Je nutno provést odbahnění 
rybníku, nové opevnění břehů, nový vtokový a odto-
kový objekt. Kácení starých vrb a výsadba vrb no-
vých. Opraveno stavidlo na Dolanském potoku. 
Náklady: 0,6 mil. Kč 
Realizováno: 2013 
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Zprávy z obce 

Oprava náhonu do rybníku 
Stávající otevřený náhon v délce asi 300 m je postupně zasypáván sesouvajícími se bře-
hy v těsné blízkosti silnice. Předpokládá se uložení trub DN 300 mm do stávajícího pří-
kopu dlážděného betonovými žlabovkami a zřízení cca 5 šachet po trase. 
Předpokládané náklady: 0,5 mil. Kč 
Předpokládaná realizace: 2014 
 
Obnova dětského hřiště 
V následujících letech bude třeba rekonstruovat 
obecní sportovní areál a areál v MŠ za účelem zkva-
litnění sportovního vyžití dětí a občanů. 
Náklady: 0,3 mil. Kč 
Realizováno: 2014 
 
Výměna oken a oprava střechy budovy OÚ a MŠ 
Vzhledem k nevyhovujícím izolačním vlastnostem 
oken v budově Obecního úřadu a Mateřské školy je 
plánována výměna za nová okna s trojskly. Je ne-
zbytné provést opravu střechy, která je v havarijním 
stavu. 
Náklady: 0,4 mil. Kč 
Realizováno: 2012 
 
Územní studie 
V roce 2010 byl schválen nový územní plán obce 
Hlušovice. Výstavba ve vybraných lokalitách je pod-
míněna zhotovením územní studie. 
Náklady: 0,3 mil. Kč 
Realizováno: 2013 
 
 



11 

Zprávy z obce 

Obecní rozhlas 
Rozšíření rozhlasu do částí obce s novou výstavbou, 
zhotovení systému bezdrátového rozhlasu. 
Předpokládané náklady: 0,3 mil. Kč 
Předpokládaná realizace: 2013 
 
Veřejná zeleň 
Předpokládají se nové sadové úpravy v okolí Spole-
čenského domu náhradou za dožívající. Nová vý-
sadba ve střední části obce. Obnova výsadeb kolem 
hřbitova a postupné zalesňování bývalé skládky 
v Hliníku. Nové výsadby v katastru obce. 
Roční průměrné náklady cca 0,1 mil. Kč 
 
 
 

 
Jaromír Malý, starosta 

David Friedecký, místostarosta 
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Zpráva sociální komise 

Výročí: 
Duben:  Navrátilová Vlasta 60 let 
  Krahulíková Emilia 65 let 
  Hradilová Marie  70 let 
  Jemelka Jaroslav  75 let 
  Koutný Jan  80 let 
 
Květen:  Krejčiřík Libor  50 let 
  Šubert Lubomír  50 let 
 
Červen:  Svozilík Josef  55 let 
  Kučerová Květoslava 65 let 
 
Úmrtí:  Sehnal Miroslav 
 
Všem jubilantům blahopřejeme, pozůstalým přejeme upřímnou soustrast.  
 
 
Vítání občánků 
Dne 19.4.2014 proběhlo Vítání občánků. 
Vitáni byli:  Filip Mader, Tereza Kolářová, Oliver Gec, Tomáš Hepnar,  
  Sára Riedlová, Sofie Emma Gillová, Beata Pechová 
 
Příští vítání se plánuje na měsíc říjen. Pokud by někteří rodiče chtěli přivítat své dítě, 
musí mít dítě trvalé bydliště v obci Hlušovice.  

   
 

Za sociální komisi  
Anna Kupková a Marie Hradilová 
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Události 

Hlušovický miniBeerfest 
Poslední dva květnové víkendy byly věnovány v místní „cukrošce“ akci, na kterou se 
jistě těšilo spoustu příznivců zlatavého chmelového moku, a to Hlušovickému miniBeer-
festu. Manželé Teplí si pro nás, jako již tradičně, připravili výběr více než 15 druhů piv 
z různých českých, větších či menších, pivovarů. A že bylo z čeho vybírat, o tom nemusí 
být řeč. Na své si přišli nejen štamgasti a znalci piva, ale také ti, kteří pivo nemají až tak 
v oblibě. Mohli si vyzkoušet tolik oblíbená ovocná piva a to jak alkoholická, tak nealko-
holická. Na čepu byla piva jak svrchně, tak spodně kvašená, klasická i pšeničná, světlá, 
polotmavá i černá. Každý si jistě našel svého favorita, který mu chutnal nejvíc, a kdo vše 
nestačil ochutnat za jeden víkend, měl šanci ještě pokračovat o víkendu následujícím. 
Komu během koštování vyhládlo, mohl si pochutnat, mimo jiné, i na tradičních Pivních 
psech, kteří k pivu vždycky přijdou vhod. Jelikož patří České republice stále světové pr-
venství ve spotřebě piva na hlavu (včetně kojenců a nemluvňat), jistě tato akce většinu 
obyvatel Hlušovic i okolí nadmíru potěšila. Děkuji manželům Teplým za výbornou orga-
nizaci a těším se v příštím roce na další podobně úspěšnou akci. Pivu zdar! 

Pavel Adamovský 
 
Stavění májky 
S radostí oznamujeme všem přátelům a známým, že se nám dne 
30. 5. 2014 narodila naše Májka. Po mírných komplikacích se má 
čile k světu. Měří 15 metrů a váží 50 kg. Za kmotra jí šel vlídný pan 
Sudolský. Děkujeme všem dětem za překrásné stužky, které udě-
laly naší malé obrovskou radost. Děkujeme všem, kteří se přišli 
v den jejího narození podívat a zejména těm, kteří v kritické chvíli 
neváhali přiložit ruku k dílu.    

přešťastní rodiče, členové KSK  
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Pálení čarodějnic 
Se zármutkem v srdci oznamujeme, že nás v palčivých 
bolestech navždy opustila naše přítelkyně  
 

Rozárie Šratová 
 
Kremace dne 30. 5. 2014 v Hlušovicích se zúčastnily její 
nejbližší ze Spolku žen v Hlušovicích, které na její památku 
pod vedením paní Glorie Hanusové zorganizovaly velmi 
zdařilou dramatizaci jejího životního příběhu. Potěšila nás 
zejména hojná účast hlušovických obyvatel a jejich ochota 
zavzpomínat v dobrém na naši drahou zesnulou za zpěvu 
lidových písní, účasti v soutěžích a opékání špekáčků. 

za truchlící—Lucie Mc Mullin  
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Sportovní odpoledne 
S blížícím se sobotním datem 24. května většina z 
nás s napětím pozorovala měnící se předpověď 
počasí, ale pořád jsme věřili, že to na rozdíl od 
minulých let tentokrát vyjde. Bohužel, příroda opět 
ukázala svoji tvrdohlavost a plánované sportovní 
odpoledne pro děti bylo nutno přesunout na neděli. 
Lehká nervozita organizátorů se naštěstí ukázala 
jako neopodstatněná, protože nedělní počasí by se dalo s lehkou nadsázkou popsat jako 
na objednávku a nic tedy nebránilo tomu, aby se sportovní odpoledne uskutečnilo. 
Zahájení se ujali jako již tradičně nadšenci z cyklistického klubu KAC-2004 a připravili 
pro děti cyklistický závod pro všechny přihlášené 
věkové kategorie. Bylo vidět, že s postupujícími 
ročníky se organizace piluje do nejmenších detailů, 
průběh byl hladký a krom jednoho startovního 
"karambolu" řekl bych perfektní. Bylo dokonce 
myšleno i na ty účastníky závodu, kteří nedosáhli na 
stupně vítězů, a všichni si beze zbytku z tohoto 
závodu plného adrenalinu a vášní odnesli po zásluze 
svou medaili. 
Ale co by to bylo za sportovní odpoledne, kdyby se týkalo jen kol. Po závodě bylo pro 
děti připraveno mnoho dalších sportovních disciplín. Některé z nich děti znaly už z 
předešlých ročníků, ale přibylo i pár nových, neodzkoušených, a soudě podle jejich 
návštěvnosti to byla pomyslná trefa do černého. Vyzdvihnu tady zejména test 
obratnosti, ale i síly při zdolávání lanového provazu, kterého se nebáli ani ti nejmenší. 
Věřím, že se v příštím ročníku znovu objeví a třeba zase o něco náročnější. Další novou 
disciplínou byla natahovací guma, kterou si tentokrát zkusili i dospělí. A v mnoha 
momentech to při jejich zápalu vyústilo ve velmi hezké akrobatické pády. 
Poprvé se na sportovním odpoledni objevil i maskot dne zapůjčený z olomoucké ZOO. A 
byl to lenochod Bohouš, kterému stejně nikdo neřekl jinak než Bohuš. Děti se na něj 
sletěli jako supi a už teď se určitě přemýšlí, kdo Bohouše nahradí. 
Děti si svoje dovednosti mohly vyzkoušet i v dalších disciplínách jako byl skok do dálky, 
jízda na in-line bruslích, střelba ze vzduchovky a nebo se mohly odreagovat na 
nafukovací atrakci Alcatraz. Na úplný závěr dne byl pro děti připraven běžecký závod 
kde si každý, stejně jako u cyklistického závodu, odnesl medaili. Pravda trošku sladšího 
charakteru, ale věřím, že o to cennější. 
Snad těchto pár řádek do příště přesvědčí i ty, kteří letos nepřišli a připravili se o 
skvělou zábavu. Organizátorům za všechny děti děkuji a už teď se těším, co pro nás a 
hlavně naše děti připraví na příště. 

Alexandr Baron 
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Ze života mateřské a základní školy 

Ze života mateřinky 
Ještě nedávno děti vyráběly velikonoční dekoraci a seznamovaly se s velikonočními 
zvyky a obyčeji na zámku v Náměšti na Hané, a máme tu konec školního roku. Jarní 
období bylo vyplněno zajímavými činnostmi a událostmi. 
Děti v kině Metropol zhlédly muzikálové provedení pohádek K. Čapka „O pejskovi a 
kočičce“, v kulturním domě přivítaly nové občánky a vystoupily s programem k MDŽ pro 
seniorky. Pečlivě se připravovaly na besídku ke „Dni matek“. Pro maminky a seniorky 
vlastnoručně vyrobily dárek v nové svíčkárně v Olomouci-Holici. 
Velkým dnem v MŠ byla oslava „Dne dětí“, kdy se v rámci dopolední oslavy opět setkaly 
s akrobatickými pejsky Lucie Schönové z Dolan. Dlouho očekávaný výlet do Muzea 
kočárů v Čechách pod Košířem se vydařil. Zážitkem bylo pasování starších dětí na 
školáky. Vyprávění pana ředitele muzea a promítání bylo tak zajímavé a poutavé, že 
jsme se nestihly podívat do krásného parku. Tam se mohou podívat s rodiči 19. - 20. 
července na slavnosti kočárů „Josefkol 2014“. 
Konec roku patřil budoucím školákům. Byla jim předána kniha, dárky a namalují si 
keramické pokladničky pro své první spoření. Všem přejeme krásné prázdniny a 
úspěšný začátek ve škole. 

Táňa Horáková a kolektiv MŠ 
 
 
 
 
 

 
OSMÝ ROČNÍK TURNAJE V NOHEJBALE 
Dovoluji si Vás všechny příznivce nohejbalu a sportu pozvat na již osmý ročník 
nohejbalového turnaje. Toto setkání se uskuteční dne 13. září 2014 v prostoru obecního 
hřiště za dodržení „všech“ standardních pravidel jak sportu, tak i …  
Z důvodu zabezpečení turnaje, Vás, kapitáni týmů, žádám o zaslání písemné přihlášky 
na e-mail berzedi.j@atlas.cz s obvyklými údaji (seznam, název týmu, kapitán a telefonní 
spojení) a to v termínu do 1. září 2014. 
Startovné obvyklých 95,- Kč na osobu. Občerstvení zabezpečeno v místním sport baru. 
Zahájení již v 09:30 hod., technická porada, losování a v 10:01 hod. první smeč. 

Sportu zdar, nohejbalu zvláště! 
Juraj Berzédi 

Pozvánka 



Ze života seniorů 
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Zájezd seniorů 
Dne 21. května letošního roku uspořádal Klub senio-
rů zájezd do Brna a okolí. Dopoledne jsme navštívili 
dominantu Brna, hrad Špilberk. Hrad byl založen ve 
druhé polovině 13. století moravským markrabětem  
Přemyslem Otakarem II. a během staletí procházel 
mnoha výraznými proměnami. Z předního králov-
ského hradu na Moravě, vystavěného v gotickém 
slohu, se ve druhé polovině 17. století stala mohut-
ná barokní pevnost, která byla několikrát bez úspě-
chu obléhána. Jeho nedílnou součástí se později 
stala obávaná věznice – kasematy. V roce 1962 byl 
hrad prohlášen národní kulturní památkou, 
v současnosti patří k objektům Muzea města Brna. 
Asi nejvíce na nás zapůsobily rekonstruované terasy, 
ze kterých byl, také díky slunečnému počasí,  pře-
krásný výhled na celé Brno.  
V odpolední části programu jsme se přesunuli na 
Brněnskou přehradu. Přehrada nebo Vodní nádrž 
Brno, dříve též Kníničská přehrada, je vodní dílo na 
Svratce. Vznikla vystavěním hráze na 56. říčním kilo-
metru Svratky a zatopením údolí s obcí Kníničky. 
Přehrada dříve sloužila jako zásobárna vody pro 
Brno, k rekreaci a také jako zdroj elektrické energie. 
Snad nejpříjemnější část celého zájezdu byla plavba 
lodí. Loď, kterou jsme se plavili po přehradě, patří 
mezi novinky lodního parku a má zajímavé technic-
ké parametry: délka trupu: 25 metrů, šířka trupu: 
6,22 metru, max. ponor: 1,15 metru, hmotnost 
prázdné lodi: 58 tun, výtlak: 90 tun, max. rychlost: 
15 km/h, obsaditelnost: 200 osob. Lodě mají dvě 
paluby, pohon je akumulátorový. Provozovatelem 
lodní dopravy je Dopravní podnik města Brna. 
Celkově lze konstatovat, že zájezd byl velmi zdařilý a pohodový. 
Činnost  Klubu seniorů však není pouze pořádání zájezdů, členové jsou aktivní i v jiných 
oblastech života naši obce. Nelze opomenout účast seniorů na kulturních akcích, úpravě 
životního prostředí apod. Musíme si však přiznat, že aktivní jsou hlavně ženy. 
Na podzim hodláme uspořádat další poznávací zájezd. Je příjemné navštívit další krásné 
místa naší vlasti  a poznávat nové přátele. I na tuto připravovanou akci jsou zváni nejen 
členové klubu seniorů. 

Milan Skřivánek 



Zprávy z farnosti 

Na konci měsíce června si připomínáme svatých Petra a Pavla. Jejich velikost a význam 
spočívá v tom, že to byli muži činu. Hodně cestovali.  Proč tolik cestovali? Vždyť zkušení 
cestovatelé se uznale vyslovují o cestách těchto apoštolů, které oni podnikali po celém 
tehdy známém světě. Bez našich dopravních prostředků, bez silnic, bez ochrany proti 
nebezpečí a záludnostem od přírody a lidí. Jen si ty cesty prohlédněte na mapě. A  proč 
tolik cestovali? Protože to bylo moderní? Měli dovolenou? Aby poznali přírodní krásy? 
To co je přitahovalo, byli lidé, kterým chtěli oznámit něco velmi důležitého. Byli pře-
svědčení, že mají lidem co říci, aby jim to všem pomohlo k tomu být lepší, šťastnější a 
všichni měli radost ze života, naději v přítomnosti i budoucnosti. Na svých cestách se 
zastavovali v městech a osadách,  na náměstích, tržnicích nebo tam, kde se lidé shro-
mažďovali. Tam je oslovovali, probouzeli zájem a těm, kteří chtěli, pak ohlašovali ra-
dostnou zprávu, neboli Evangelium. Byl to úkol, který dostali od Ježíše Krista: “Jděte až 
na konec světa a hlásejte  -  Já jsem cesta, pravda a život” (a to řekl někdo, kdo byl přibit 
na kříž a profesionální římský žoldák jménem Longin mu pak probodl bok, aby tak úřed-
ně konstatoval smrt. Ježíš se pak několikrát svým učedníkům ukázal a dal jim ono pově-
ření k cestám i s úkolem přinášet radost. Petr a Pavel nakonec svůj úkol i své přesvědče-
ní doložili položením svého života - tedy mučednickou smrtí. Získali hodně stoupenců 
pro učení svého mistra a Pána. 
Od té doby se radostná zpráva šiří dějinami a po osmi stoletích přišli k našim předkům 
další ohlašovatelé - sv. Cyril a Metoděj. Tito prošli také velkou  část Evropy a nápodobně 
museli překonat nemalé překážky. Dnes je titulujeme spolupatroni Evropy.  Ti první dva 
jsou patroni celého společenství, kterému pokládali základy - tedy církve. Krom toho, 
jsou speciálně vzpomínáni třeba v Římě, kde dosvědčili položením života to, čemu věřili. 
Ale jsou vzpomínáni také na mnoha jiných místech. Třeba i u nás v Hlušovicích.  
 
Pomalu začínají prázdniny. Jaké bude to vaše cestování? Co prožijete? Kam pojedete? 
 
Přeji vám všem, celým rodinám i každému zvlášť osobně, ať vidíte krásu kolem sebe. 
Snad se dostanete i na místa spojená s putováním, životy a prací těch, o kterých jsem se 
zmínil výše. Ať se také nenecháte ochudit o krásy stavební, sochařské a malířské.  
Největší škodou by však bylo se nechat připravit o setkání s radostnou zprávou - Evan-
geliem a obzvláště s tím, kdo je na cesty poslal, s Ježíšem Kristem. 

 
Prázdniny bez nehod pro tělo, duši a ducha a krásné zážitky přeje P. Jiří Sedláček,  

administrátor farnosti Bohuňovice,  
jejiž sounáležitostí jsou i Hlušovice s kaplí sv. Petra a Pavla. 

 
Pan Jiří Sedláček je od podzimu loňského roku nový správce farnosti Bohuňovice, Štar-
nov a Hlušovice. Setkat se sním můžete na farním úřadě v Bohuňovicích, nebo každou 
sobotu po mši svaté v kostele v Hlušovicích.  
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Příroda kolem nás 

Hurá k vodě!  
Vytoužené prázdniny jsou konečně tady. Tak hurá k vodě! Můžete se nudně cákat 
v jednom z mnoha bazénů či aquaparků, ale já vám nabízím několik tipů na netradiční 
koupání v širším okolí Olomouce, a jelikož tato rubrika se jmenuje PŘÍRODA KOLEM 
NÁS, tak to rovnou spojím s výletem za přírodními zajímavostmi. 
Proslavená přírodní koupaliště jako Poděbrady, 
Náklo či Výkleky zná určitě každý, ale co takhle 
zajet se vykoupat do zatopeného vápencového 
lomu v Nové Vsi u Litovle. Pravda, je to poněkud 
daleko, ale sportovněji založení plavci to můžou 
spojit s výletem na kole přes Litovelské Pomoraví 
a za odměnu jim bude krásné koupání v čisté 
vodě s možností odpočinku na oblázkové pláži. 
K dispozici je i stánek s občerstvením. Pokud vám po cestě tam či domů dojdou síly, 
můžete se ochladit i ve výše zmíněné pískovně Náklo či zkusit koupání v nově 
otevřeném přírodním koupališti v Litovli. 
Pro mě osobně je jedním z nejkrásnějších míst ke 
koupání na Olomoucku malý lom kousek od obce 
Olšovec v blízkosti Hranic na Moravě. Jedná se o 
zatopený břidlicový lom s průzračně čistou vodou 
s hloubkou až 12 metrů. Přístup do vody je 
bohužel docela příkrý, takže koupání zde můžu 
doporučit pouze zdatnějším plavcům. Pokud se 
někdo necháte zlákat tímto cílem, doporučuji 
vyrazit přes město Potštát, za kterým se v údolí 
potoka Velička nachází minimalistické Potštátské 
skalní město. Nečekejte monumentální skalní 
útvary jako v Českém ráji či na Kokořínsku, vždyť 
zdejší nejvyšší skála je “pouhých“ 20 m vysoká. 
Největší skaliska se nachází v blízkosti 
proslaveného Hostince u Tlustého Jana, který 
vřele doporučuji k návštěvě. Za své jméno prý 
vděčí neobyčejně tlustému hostinskému, který 
díky své tloušťce musel mít speciální židli, z které 
vstával za pomocí lana zavěšeného na háku poblíž výčepu. Vy se můžete i bez lana 
vyškrábat na zříceninu hradu Puchart, jehož ruiny se nacházejí přímo nad hospodou. 
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K vodě nemusíte pouze za koupáním. Ornitologové či rybáři by vám určitě doporučili 
navštívit Chomoutovské jezero. Nemusím asi popisovat, kde se tato rozsáhlá 
štěrkopískovna nachází, k tomu k ní z Hlušovic vede příjemná cesta mezi poli, která se 
dá zvládnout pěšky i na kole. Vypravte se tam raději za chladnějších dnů, jelikož 
koupání je zde zakázáno z důvodu ochrany přírody, ale nezapomeňte si sebou vzít 
dalekohled, jelikož se budete mít na co koukat.  Na první pohled vás možná překvapí 
ohromné množství racků. Chomoutovské jezero drží prvenství v množství hnízdících 
racků černohlavých v České republice. K tomu na větším z ostrovů je největší hnízdní 
populace racků chechtavých na Moravě. V rákosinách můžete pozorovat lysky černé, 
slípky zelenonohé či vzácného chřástala vodního. Svým zpěvem vás zaujmou rákosník 
velký, cvrčilka říční či slavíci. Pokud budete mít štěstí zahlídnete i krásného ledňáčka 
říčního. Ještě větší druhovou pestrost nabízí lokalita koncem zimy a na jaře. V zimě zde 
pravidelně loví orli mořští, kormoráni velcí či volavky bílé. Jezero je významnou migrační 
zastávkou různých kachen a bahňáků. Především na jaře zde můžete pozorovat vedle 
běžných kachen divokých i hoholy severní, lžičáky pestré, čírky modré, čírky obecné či 
hvízdáky eurasijské. K velmi vzácným hostům patřil samec morčáka prostředního, který 
zde byl pozorován v dubnu roku 2008. A 
pokud zapomenete dalekohled tak 
nevadí, i bez něj si všimnete 
všudypřítomných okusů od bobra 
evropského a na jaře určitě 
nepřehlédnete žáby. Především v nových 
mokřadech na východním okraji jezera 
mají bohaté populace skokan hnědý, 
skokan zelený a rosnička zelená. 
Teď už je jenom na vás, zda se necháte 
inspirovat mými tipy.  

Krásné prázdniny nejenom u vody Vám přeje Lenka Gillová 
 
 
 
Poděkování! 
Ráda bych tímto poděkovala partě kluků, jmenovitě Markovi a Michalovi Chytilovi a 
Milanovi Knopovi, kteří na konci března našli můj mobil na dětském hřišti a následně ho 
s pomocí své babičky p. Marie Chytilové vrátili majitelce. Na stránkách tohoto časopisu 
bylo již mnoho napsáno o nepoctivých nálezcích, kteří se obohatili o cizí věci. Jsem tedy 
moc ráda, že v Hlušovicích bydlí takoví správní kluci, kteří i bez vidiny horentní odměny 
neváhali mobil vrátit.  

Kluci díky! 
Lenka Gillová 
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Skauti v Hlušovicích 

Loni o prázdninách jsem navštívila skautský tábor a myšlenka na skauty v Hlušovicích 
mě od té doby neopustila - od září 2014 začínáme v Hlušovicích se Skautem. A díky Syl-
vě Adamovské, která je zkušená skautská vedoucí, budeme navazovat na činnost oddílu 
Rarášků, který má mnohaletou tradici.  
 
Co je skauting? 
To jsou kamarádi, přátelé a společenství lidí, kteří sdílejí podobné hodnoty. Skauti a 
skautky se snaží tvořit lepší svět tím, že berou vlastní život do svých rukou. Skauting je 
příležitost rozvíjet nejen sebe, ale i své okolí.  
Skautská výchova ctí především tyto hodnoty: 
 - hrát fér   - být ohleduplný k okolnímu prostředí 
 - spolupracovat s ostatními - mít vztah k přírodě 
 
Pro koho je určený skaut v Hlušovicích? 
Pod oddílem Rarášků budou fungovat dvě družiny. Děti od 4 do 6 (7) let – předškoláci se 
mohou hlásit do družiny „Benjamínků“. Děti ve věku od 7 do 10 let do družiny Vlčat 
a Světlušek. Obě družiny budou smíšené, pro kluky a holky.  
 
Program? 
Program bude probíhat každý týden v klubovně. Na schůzkách děti hrají různé hry, kres-
lí nebo zkouší vyrábět zajímavé věci a spolu zažívají spoustu legrace. Přibližně jedenkrát 
za čtvrt roku vyrážejí děti se svými vedoucími na výpravu. Výpravy mohou být jedno-
denní nebo víkendové, oddíly jezdí obvykle na různé skautské základny, odkud se pak 
vydávají na výlety do okolí. Celý skautský rok je ukončen táborem.  
 
Přihlašování? 
- Družina Benjamínků – maximální počet 10 dětí. Schůzka trvá hodinu a půl. Na schůzky 
mohou s dětmi chodit také rodiče.  Benjamínky povedou Anna Kupková a Libor Tisov-
ský. Do družiny Benjamínků můžete děti hlásit: anna.kupkova@centrum.cz. 
- Družina Světlušek a Vlčat – maximální počet 15 dětí. Schůzka trvá dvě hodiny. Od dru-
hé třídy ZŠ. Světlušky a Vlčata povede Sylva Adamovská a děti můžete hlásit na adrese: 
s.adamovska@seznam.cz. 
 
Cena? 
Roční členský příspěvek je 450,- Kč, zahrnuje registraci i prostředky na zabezpečení fun-
gování oddílu. V členském příspěvku je zahrnuto rovněž pojištění dětí.  
Pokud jsou v Hlušovicích další tzv. „hotoví“ skauti, o kterých nevíme, chtěli by se přidat 
do oddílu Rarášků a pomoci s „rozjezdem“, ať se přihlásí u Sylvy Adamovské nebo Anny 
Kupkové. 

Přej hezké léto a těším se na hlušovické skauty 
Anna Kupková  
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Skautský oddíl Rarášci 
Skautský oddíl byl založen roku 1935 a s přestávkami fungoval až do devadesátých let 
dvacátého století. Po revoluci jsme díky privatizaci přišli o klubovnu v centru Olomouce, 
a i když nám nabídlo vedení skautů náhradní klubovnu v bývalých vojenských kasárnách 
v Olomouci, nebylo to ono. Rodiče nechtěli své děti pouštět tak daleko. Klubovna byla 
na okraji Olomouce (naproti Baumaxu) a její okolí po odcházející armádě nevypadalo 
nejlépe. Vše bylo rozbité, potlučené a všude kolem odpadky. Nyní, po téměř 20 letech 
je v kasárnách v Holici vybudován Skautský dům a jeho okolí už vypadá mnohem lépe.   
Byly jsme vždy 3. dívčím oddílem a byly jsme součástí 7. střediska. Od září díky místní 
klubovně a také změně poměrům v Junáku (nejsou tak přísné podmínky) budeme opět 
skautským oddílem, ale budeme již smíšeným (kluci i holky dohromady). Také budeme 
součástí 3. střediska Olomouc, kde nás jejich vedoucí velmi pěkně přivítali.  
Oddíl se skádal ze tři družinek, protože bylo hodně dětí. Historické družinky se 
jmenovaly Vosy, Muchomůrky a Ještěrky. Nyní budou jen dvě družinky rozděleny podle 
věku dětí.  
I když bude oddíl patřit do jiného střediska a klubovnu mít v Hlušovicích, jeho historie a 
oddílový pokřik zůstává dál. Závěrem patří dík panu starostovi J. Malému za vstřícný 
přístup a podporu při založení oddílu. 
 

Skautské heslo: Buď připraven – bude určitě potřebné a využité i v dnešní době. 
Sylva Adamovská  

 
 

 
   13.9. Nohejbalový turnaj 
   20.9. Tenisový turnaj 
   4.10. Divadlo 
   11.10. Drakiáda 
   24.10. Hlušovický Whisky pátek 
   29.10. Uspávání broučků 
   15.11. Košt vín 
   30.11. Vánoční Jarmark 

 

Akce konané v 06-12/2014 

Skauti v Hlušovicích 


