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Altán: Je zabetonováno!

Když na podzim loňského roku přišli členové 
Klubu rodičů s nápadem postavit škole altán, 
jen málokdo věřil, že se to skutečně povede.

K velké radosti sdružení se na altán rozhod‑
lo přispět jak město Brno, tak městská část Br‑
no‑Bystrc. 

Po květnovém tápání a jistém neporozumění 
si mezi Klubem rodičů a školou, kdy vlastně ni‑
kdo nedokázal říct, jak by altán měl v celkovém 
kontextu se zamýšlenou novou výukovou škol‑
ní zahradou vypadat, nakonec v červnu vznikla 
architektonická studie altánu. Její autorkou je 
Ing. arch. Romana Augustínová.

Prázdniny pak byly ve znamení zpracovávání 
projektové dokumentace altánu a následném 
obstarávání vyjádření veřejných institucí a správ‑
ců inženýrských sítí. Bylo nutné získat také sou‑
hlas městské části s využitím školního pozemku. 
Klub rodičů se na bystrcké radnici setkal s vel‑
kým pochopením a vstřícností, nejen u starosty 
Vladimíra Vetchého. také vlastníci sousedních 
pozemků a nemovitostí proti stavbě altánu nic 
nenamítali. Stavební úřad ÚMČ Brno‑Bystrc tak 
mohl 24. září 2012 vydat potřebná povolení.

V prvním poprázdninovém měsíci vyjednávali 
členové Klubu rodičů o co nejvýhodnějších nabíd‑
kách na realizaci I. etapy altánu – pergoly. nejlepší 
cenu za dřevo dala Pila Bystrc. na provedení sta‑
vebních prací se sdružení rodičů dohodlo se Střed‑
ní školou polytechnickou 

 X lesem s děsem:  
Upíří stezKa 2.0

Přijďte se znovu bát! Pro všechny bystrcké 
i přespolní děti, které se rády bojí, pořádáme 
už podruhé hrůzostrašnou Upíří stezku. Čeká 
vás děsivá podvečerní procházka setmělým 
lesem, plná kvílejících strašidel, kousavých 
přízraků a jen těch nejzlejších démonů. 
Startuje se v sobotu 3. listopadu od 16:30 
do 19:30 hodin od dětského hřiště před do-
mem Štouračova 2, Brno-Bystrc (mapy.cz/s/
5r0U, GPS 49°12’55.565’’N, 16°31’4.661’’E). 
S sebou si vezměte fungující svítilnu (nezbyt-
ná!), dobré boty a hlavně odvahu. V cíli asi 
kilometrové trasy na vás čeká malé občerst-
vení. Vstupné 45 Kč za dítě.  -vl-
Akci pořádá Klub rodičů při ZŠ Heyrovského 32 v Bystrci, 
výtěžek ze vstupného jde ve prospěch základní školy.

 X Grant na šKolní 
arboretUm: Je 
rozhodnUto! 

Začátkem června učitelé a děti ze ZŠ Heyrov-
ského 32 a členové Klubu rodičů horečnatě 
pracovali na žádosti o grant z Revolvingového 
fondu Ministerstva životního prostředí a pro 
vybudování malého školního arboreta. 

Práce dětí ZŠ Heyrovského na téma školní arboretum - 
příloha žádosti o grant

Ministerstvo všechny žadatele napínalo 
až do 18. října 2012, kdy zveřejnilo seznam 
projektů, na které se rozhodlo dát peníze. 
K našemu velkému potěšení v něm ZŠ Heyrov-
ského 32 nechybí. A ještě větší radost máme 
z toho, že škola získala maximální možnou 
částku rovných 70 tisíc Kč! Blahopřejeme!

/an/

Kvíz o ceny 
Podrobnosti na straně 2!

z Jílové 36g v Brně. Vytyčoval se altán i podzemní 
plynovod v jeho blízkosti.

Od 8. října začali učni – budoucí zedníci v rám‑
ci praktického výcviku s výkopovými pracemi, 
v pátek 19. října pak dokončili betonáž základů 
altánu – pergoly.

Bystrcká pila připravila dřevo na altán a spo‑
lečnost JAPO‑autodoprava s.r.o. jej 12. října bez‑
platně přepravila do Střední školy polytechnické. 
Žáci oboru truhlář připraví v dílnách spoje dře‑
věných prvků. Altán (pergola) by se mohl začít 
montovat ke konci října. Pokud bude přát počasí, 
v druhé polovině listopadu budou všechny práce 
na pergole dokončeny.

Zatím vše nasvědčuje tomu, že se děti ze ZŠ 
Heyrovského budou brzo těšit z výuky venku. 
Velkou zásluhu na tom mají kromě už uvedených 
i další sponzoři z řad soukromých firem. Sdruže‑
ní automobilových dopravců ČESMAD Bohemia 
přispělo na altán finančně. Ing. Marek Michna 
ze společnosti IDEA RS, s.r.o. provedl statické vý‑
počty a Ing. Paris Chalivopulos (Hladík a Chalivo‑
pulos s.r.o.) jako autorizovaný statik zastřešil sta‑
vebně konstrukční část projektu. Ing. Pavel Mátl 
(Agearch) geodeticky vytyčil na školním pozemku 
budoucí polohu altánu. na altán přislíbila přispět 
i ZŠ Heyrovského 32. Děkujeme!

Altán bude letos dokončen pouze částečně, 
bez střechy, podlahy a nenosných obvodových 
prvků. O další finanční prostředky chce Klub 
rodičů znovu požádat město Brno a městskou 
část Brno‑Bystrc. na veřejné dotace však nelze 
spoléhat. Proto bude podstatnou měrou záležet 
na sumě, kterou Klub rodičů vybere na členských 
příspěvcích. ‑hj‑

 X Jste strašidelní? 
přiJďte strašit!

připadáte si děsuplní? Je vaše dítě již vět-
ší, upírů se nebojí, ale pobavit by se chtě-
lo? přijďte nám pomoci se strašením! 
Je zapotřebí masku, převlek (nic nároč-
ného, v lese bude tma), baterku, opravdu 
teplé oblečení a smysl pro legraci. přihlas-
te se na info@krap32.cz 
nebo 728 652 335 a 736 502 402.
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V první polovině září mohli žáci ZŠ Heyrovského 
zabojovat o pěknou cenu v kvízu, který pro ně 
přichystal Klub rodičů. Najít řešení skutečně ne-
byla hračka, a tak se odpovědí sešlo jen pár. O to 
větší však byla šance na výhru. Ze všech pak byla 
17. září v živém přenosu ve školním rozhlase vy-
losována jedna správná. Z pěkné výhry se raduje 
Iveta Xaverová z 5.A. Blahopřejeme!

Kvíz o ceny

V tomto školním roce 
bude už podruhé 
v ZŠ Heyrovského 32 ote‑
vřena herna deskových 
her neboli HEYRnA. 

Do hráčského doupě‑
te ve školní jídelně se 
mohou děti  nejen ze ZŠ 
Heyrovského vypravit 
v úterý 6. listopadu 
od 14 do 18 hod. 
Poslední vstup v 17 ho‑
din. Vstupné se neplatí  
a pro hráče bude jako 
vždy připraveno drobné 
občerstvení. Pořádá ZŠ 
Heyrovského v rámci Sítě 
otevřených brněnských 
škol.

Srdečně zvou učitelé 
Renata Polmanová 
a luboš Kleis

 X ČlensKÉ příspěvKy
Členské příspěvky ve výši 200 Kč za člena 
a školní rok, prosím, uhraďte do 15. listopadu 
2012 v hotovosti  prostřednictvím třídních uči-
telů. Děkujeme. Budeme moci dostavět altán!

 X novinKa
Do příští ho vydání připravujeme novinku 
– příspěvky dětí , které navštěvují volitelný 
předmět Žurnalisti ka!

A ta správná odpověď? Na fotografi i je letec 
Viktor Sergejevič Kašuti n. V roce 1945 byl při 
osvobozování Brna sestřelen mezi Bystrcí, 
Kohoutovicemi a Žebětí nem. Pomník, který jemu 
i všem ostatním padlým letcům – osvoboditelům 
vystavěli obyvatelé jmenovaných městských částí , 
najdete v oboře Holedná.

Chcete taky vyhrát? Právě teď máte 
možnost. Tentokrát máte šanci na výhru, 
pokud odpovíte správně na dvě otázky. 
Kde roste nejstarší strom v Brně? O jaký 
druh stromu se jedná?

Svoje odpovědi můžete do 20. listopadu 2012 
vhodit do bedničky u šaten nebo je poslat mailem 
na adresu info@krap32.cz. Ze správných odpo-
vědí vylosujeme jednoho výherce, který se může 
těšit na dárek.

  H E R N A 
 
 
 

Nová příležitost pro všechny, kterým nestačí jen hry na počítači, 
ale baví je deskové hry, při kterých se utkají s kamarády. 

 

 
NOVÝ ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 

NOVÁ HERNA 
 

KDY PODRUHÉ 

6.listopadu(úterý) 

od 14:00 hod. do 18:00 hod. 
(poslední vstup v 17:00 hod.) 

 
JAK SE DOSTANEŠ DO TÝMU?  

Přijď do herny a pusť se do hry 
dodržuj pravidla herny 
snaž se pomoci ostatním 
buď dobrý týmový hráč 

CO POTŘEBUJEŠ?  
volný čas od 14:00 do 18:00 
chuť hrát 

 
KAŽDÉ DÍTĚ BUDE ZAPSÁNO V PREZENČNÍ LISTINĚ NAŠÍ HERNY 

 

CO ZÍSKÁŠ  
občerstvení ‐ čaj, „pišingr“ – dobroty na stůl 
nové zkušenosti, kamarády 
budeš‐li chodit pravidelně, na podzim budeš reprezentovat naši 
školu v celobrněnském finále 

VSTUP  
je volný, školními branami – družina, hřiště 
vchod do jídelny z atria školy 

 
ŠKOLA PŘEBÍRÁ ZODPOVĚDNOST ZA DĚTI V DOBĚ OD PŘÍCHODU  ‐ DO 

ODCHODU Z HERNYNÍ 
co budeme hrát 

 
a další zajímavé hry 

Opět je tu heyrna X připravUJeme
prosinec 2012
• Mikulášský turnaj v deskových hrách
• žádosti  o fi nanční dar z rozpočtu 

MČ Brno‑Bystrc na „Přírodní učebnu – 
altán – II. etapu“ 

leden/únor 2013
• Polární noc

únor 2013
• zahájení výtvarné soutěže pro žáky ZŠ 

Heyrovského 32
• zahájení komiksové soutěže Bystromix 

březen 2013
• předpokládané zahájení stavby „Přírodní 

učebna – altán – II. etapa“

květen 2013
• vyhlášení výsledků výtvarné soutěže pro 

žáky ZŠ Heyrovského

červen 2013
• vyhlášení výsledků komiksové soutěže 

Bystromix 
• Den pro rodiny III.
• předpokládané ukončení stavby „Přírodní 

učebna – altán – II. etapa“
• rozloučení s 9. třídami
• Samozřejmostí  jsou pravidelná pracovní 

setkání každý měsíc. Budeme také dál 
vydávat Krapáka, přibližně jednou za dva 
měsíce.

START v sobotu 3. listopadu 
od 16:30 do 19:30 hodin
od dětského hřiště před domem 
Štouračova 2, Brno-Bystrc. 
Vstupné 45 Kč • Baterka nutná!


