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H R U Š O VA N S K Ý

ZPRAVODAJ
leden 2020 hrusovanyubrna.cz

VLADIMÍR LAZAR A DUŠAN KNOFLÍČEK:
OBEC BY DO SVÉHO VLASTNICTVÍ RÁDA ZÍSKALA 

BAUEROVU VILU OD ADOLFA LOOSE ptala se Eva Kadlecová

Jaké investice plánuje obec na 

rok 2020?

DK: V letošním roce bude především 
pokračovat výstavba sokolovny, která by 
měla být dokončena až v první polovině 
roku 2021. Momentálně je stavba ve fázi 
budování hrubé stavby. Z ulice Havlíčko-
vy je již patrná nadzemní část stavby, kte-
rá bude sloužit jako klubovna, zkušebna 
hudebních kapel a pódium včetně vlast-
ního hygienického zázemí.

V  letošním roce je také naplánova-
né zahájení stavby nové rybářské chaty 
u rybníka Vodárna. Na pozemku v sou-
časné době sice stojí stávající rybářská 
chata, ta ale již svým charakterem a sta-
vem nevyhovuje svému účelu a bude po 
dokončení nového objektu odstraněna. 
Počítáme s vytvořením moderní stavby, 
která Klubu rybářů poskytne prostory 
pro naplňování své činnosti a zejména 
pro činnost rybářského kroužku. 

Koncem minulého roku nám vlast-
ník budovy č. p. 214, tzv. Loosovy vily, 
ofi ciálně oznámil zájem prodat tuto 
nemovitost, protože k ní má obec před-
kupní právo. Zatím nelze s jistotou tvr-
dit, že skutečně objekt zakoupíme. Vše 
bude záviset na výši ceny určené zna-
leckým posudkem, shodě s vlastníkem 
a  zejména na fi nálním rozhodnutí za-
stupitelstva obce. Budeme-li úspěšní, 
musíme ostatní investice pro tento rok 

Vánoční vystoupení dětí v ZŠVánoční vystoupení dětí v ZŠ
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 Výběr ze zasedání zastupitelstva a rady
Pavel Kadlec, tajemník OÚ

Níže uvedená schválená usne-
sení považujeme za nejzajímavější 
a nejdůležitější pro život v obci. Jed-
ná se pouze o  velmi stručný výběr, 
zájemci o kompletní výpisy usnese-
ní je naleznou na webových strán-
kách obce v záložce Úřad, v kapitole 
Dokumenty. (www. hrusovanyubr-
na.cz/index.php/ dokumenty)

Rada obce schvaluje:

 objednávku provedení prací na 
přeložce veřejného osvětlení 
a veřejného rozhlasu na ul. Masa-
rykova p. b. č. 34-36 společnosti 
SKANSKA a.s. v  ceně 121.600,16 
Kč vč. DPH;

 objednávku umístění slou-
pu a  světel veřejného osvětle-
ní v  ceně 47.577,20 Kč vč. DPH 
u společnosti LUMIDÉE s.r.o.;

 objednávku přeložky kabelové-

ho vedení kamerového systému 
u  spol. PERFECTED s.r.o. v  ceně 
76.849 Kč, vč. DPH (všechny tři 
usnesení souvisí s  přeložkou in-
ženýrských sítí a  s  odstraněním 
sloupu v prostoru mezi ZŠ a soko-
lovnou);

 výběrové řízení na pozici strážní-
ka obecní policie;

 objednávku na opravu obecních 
laviček v ceně 39.567 Kč vč. DPH;

 objednávku recyklace odpadů od 
spol. DALU recovery s.r.o. v ceně 
102,90 Kč za tunu odpadu a pře-
pravu stroje v  ceně 9.680 Kč vč. 
DPH v termínu leden – únor 2020 
(recyklace odpadů a jejich uložení 
v Kelblově jámě obci umožní úspo-
ry při stavbě sokolovny);

 smlouvu o  dílo na zpracování 
změny č. 1 a č. 2 Územního plánu 
obce u spol. ARCHTEAM ÚZEMNÍ 

utlumit. Nutno říci, že odkoupení této 
památky vnímáme jako velkou příleži-
tost nejen pro naši obec, ale i pro zacho-
vání našeho kulturního dědictví.  

Momentálně se snažíme získat pení-
ze i z jiných zdrojů, protože není možné 
tuto akci provádět pouze z prostředků 
obce. Již nyní máme přislíbenou pod-
poru od předních kulturních institucí 
(tj. od Národního památkového ústavu 
v Brně, Muzea města Brna, Muzea hlav-
ního města Prahy, Národního technic-
kého muzea v Praze a Českého národní-
ho komitétu Mezinárodní rady památek 
a  sídel). Rovněž usilujeme o  podporu 
JMK a Ministerstva kultury ČR. 

O  případném využití této budovy 
ještě bude vedena diskuse, prioritou 
je vytvoření respektovaného muzea 
se stálou expozicí. Jeho posláním pak 
bude představit obsáhlé dílo Adolfa 
Loose populární a veřejnosti přitažlivou 
formou.

VL: Jednou z  větších investic, kte-
rou jsme se smlouvou zavázali platit, 
je příspěvek na vybudování přístavby 
ZŠ v Židlochovicích. Nějaký podíl musí 
odvádět každá obec, jejíž žáci tuto ško-

lu navštěvují. Hrušovany budou platit 8 
milionů po dobu 4 let, tzn. každý rok 2 
miliony korun.

V jaké fázi je výstavba vozovky na 

ulici Stávání?

DK: V  současné době je v  lokalitě 
vymezena budoucí komunikace, včet-
ně uložených inženýrských sítí. Vlastní 
realizace záměrů jednotlivých staveb-
níků i dokončení komunikace jsou však 
podmíněny rozšířením distribuční sou-
stavy nízkého napětí, což je plně v kom-
petenci společnosti E.ON Distribuce, a.s. 
Dle našich informací jeden z  vlastníků 
dotčených pozemků nesouhlasil se sta-
novenou výší náhrady za budoucí věc-
né břemeno, která je určena interním 
ceníkem společnosti. S  největší prav-
děpodobností (tj. nedojde-li k dohodě 
a  k  uzavření smluvního vztahu) bude 
z  pohledu společnosti E.ON nezbytné 
zahájit proces vyvlastnění.

Letos se změnily některé poplat-

ky obecně závaznou vyhláškou. Proč 

k tomu zastupitelstvo přistoupilo?

VL: Přistoupilo k  tomu po bouřlivé 
diskusi na zastupitelstvu. Poplatky zů-
staly již několik let beze změny. Nemů-

žeme říct, že došlo jen ke zvýšení, u ně-
kterých poplatků jde spíše o sjednocení 
sazby. Chtěli jsme totiž zjednodušit je-
jich vybírání. Dosud bylo mnoho sazeb 
u poplatku za psy a ty se sjednotily ve 
dvě. Už se nerozlišuje mezi bytovými 
a  rodinnými domy. Myslím si, že se le-
tos vybere určitě více peněz. Souvisí to 
i s tím, že náklady na údržbu obce a po-
řizování sáčků ke košům vzrostly. 

Proč obec přistoupila k  tomu, že 

se od příštího roku zruší vyhrazená 

parkovací stání na Sídlišti, ulici Mali-

novského a Příční?

VL: Obec vedla debatu s  odborní-
ky na dopravu a nechali jsme si udělat 
pasport parkovacích míst. Odborníci 
nás upozorňovali na fakt, že nejvíce 
parkovacích míst vznikne, když nejsou 
trvale vyhrazena. Protože když majitel 
vyhrazeného parkovacího místa odje-
de, tak je tento prostor pro další auta 
nevyužitelný, ale přitom volný.

Chtěli byste na závěr ještě něco 

doplnit?

VL: Chtěl bych občanům popřát 
všechno nejlepší v novém roce, hlavně 
zdraví, štěstí a aby se jim dařilo.

PLÁNOVÁNÍ s.r.o. v ceně 102.850 
Kč vč. DPH;

 přijetí sponzorského daru MŠ 
Hrušovany u Brna od společnos-
ti RYTMIK Dětem o.p.s. ve výši 
1.500 Kč;

 přijetí sponzorského daru MŠ 
Hrušovany u Brna od společnosti 
Zeni team s.r.o. ve výši 6.655 Kč;

 darovací smlouvu pro  BETÁNII – 
křesťanskou pomoc, z. ú., v hod-
notě 5.462 Kč (výtěžek sbírky na 
vánočním jarmarku);

 potvrzení zájmu o  výkup nemo-
vitostí parc. č. 582, 583/1, 584, k. 
ú. Hrušovany u  Brna, na základě 
předkupního práva vyplývajícího 
z územního plánu (týká se zámě-
ru obce odkoupit vilu od Adolfa 
Loose a přiléhající pozemky);

 žádost o vyjádření k rozšíření tě-
žebny Hrušovany u  Brna – Prot-
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las – 2. etapa pro řízení o  rozší-
ření dobývacího prostoru a  pro 
územní řízení o  změně využití 
území, č. j. HUB-2569/2019 (sou-
hlas obce s rozšířením těžby písku 
v  prostoru za zemědělským druž-
stvem).

Rada obce ukládá:

 správě majetku obce zvýšit čet-
nost deratizace na 3x ročně;

 starostovi sjednat termín zhoto-
vení znaleckého posudku na ne-
movitosti parc. č. 582, 583/1, 584, 
k. ú. Hrušovany u Brna (zhotovení 
znaleckého posudku - odhad ceny 
vily od Adolfa Loose a přilehlé za-
hrady).

Zastupitelstvo obce schvaluje:

 kupní smlouvu na pozemek p. 
č. 314/2, k. ú. Hrušovany u Brna, 
za cenu 16.800 Kč v  souladu se 
znaleckým posudkem (pozemek 

je součástí veřejného prostranství: 
polní cesta mezi zahrádkami na 
ul. Sušilova);

 výzvu k podávání žádostí o dota-
ce v souladu s dotačním progra-
mem obce na rok 2020;

 rozpočtové provizorium obce na 
rok 2020 dle písemné přílohy – 
Rozpočtové provizorium 2020;

 obecně závaznou vyhlášku č. 
1/2019 o  místním poplatku ze 
psů. Sazba poplatku za kalendář-
ní rok činí za každého psa 400 Kč; 
za každého psa, jehož držitelem 
je osoba starší 65 let, dále poži-
vatel invalidního, starobního, 
vdovského nebo vdoveckého 
důchodu, který je jediným zdro-
jem příjmu, anebo poživatel si-
rotčího důchodu: 200 Kč;

 obecně závaznou vyhlášku č. 
2/2019 o  místním poplatku za 
provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívá-

ní a  odstraňování komunálních 
odpadů;

 obecně závaznou vyhlášku č. 
3/2019 k  trvalému označování 
psů a evidenci jejich chovatelů;

 obecně závaznou vyhlášku č. 
4/2019 o  místním poplatku za 
využívání veřejného prostran-
ství;

 obecně závaznou vyhlášku č. 
5/2019 o  místním poplatku za 
povolení k  vjezdu s  motorovým 
vozidlem do vybraných míst 
a částí měst.

Zastupitelstvo obce bere na 

vědomí:

 zprávu o  dílčím přezkoumání 
hospodaření obce Hrušovany 
u  Brna za kontrolované období 
leden 2019 – září 2019 ze dne 
19. 11. 2019 s  výrokem: Při díl-
čím přezkoumání nebyly zjištěny 
chyby a nedostatky.

 Výsledek třídění odpadu v obci v roce 2019
Pavel Kadlec, tajemník OÚ

Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019

Podíl vytříděného odpadu (plastu a papíru) v naší obci (v %) 25,3 26,0 27,4

Počet domácnosti s podílem 35 a více % vytříděného odpadu 106 136 154

Z toho počet domácností s podílem 55 a více % vytříděného odpadu 21 44 54

Přestože je příjemné sledovat, jak roste podíl vytřídě-
ného odpadu v obci, nejlepší by bylo snažit se omezit pro-

dukci odpadů obecně. Tím by se ušetřilo nejvíc, ale je to 
samozřejmě velmi obtížné.

Podíl vytříděného papíru a plastu na celkové hmotnosti 
odpadu činil v minulém roce 27,4 %. V porovnání s rokem 
2018 se jedná o nárůst o 1,4 procentního bodu. Domác-
nosti, u kterých bylo evidováno více jak 35 % vytříděného 
odpadu, získaly slevu na poplatku za odpad ve výši 100 Kč, 
a pokud bylo vytříděno více jak 55 % odpadu, je sleva 200 
Kč. V roce 2020 tak má 100 domácností slevu z poplatku 

za odpady 100 Kč na osobu a 54 domácností získalo slevu 
200 Kč na osobu.

Na svém profi lu na webovém portálu svozové fi rmy si 
překontrolujte, zda máte správně přiřazené nádoby. Také 
si zde můžete průběžně kontrolovat stav třídění vaší do-
mácnosti. Pokud na portál svozové fi rmy ještě nemáte pří-
stup, kontaktujte tajemníka: tajemnik@ouhrusovany.cz.
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 Přehled místních poplatků za rok 2020
Pavel Kadlec, tajemník OÚ

Níže je přehled nejběžnějších míst-
ních poplatků, které hradí občané obci 
Hrušovany u Brna pro rok 2020. 

Poplatky se budou vybírat od 20. 1. 
2020 vždy v úřední dny: pondělí a stře-
da 6:30 – 17:00 v  hotovosti i  platební 
kartou. Je možné platit i bezhotovost-
ní platbou převodem na účet obce 
2022877339/0800, jako variabilní sym-
bol se uvádí číslo domu a do poznám-
ky příjmení poplatníka. 

Poplatek za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, 

třídění, využívání a  odstraňování 

komunálních odpadů („poplatek za 

odpady“)

Základní výše tohoto poplatku je 

550 Kč.

Pokud občané v roce 2019 třídili od-
pad do modré a žluté popelnice přidě-
lené do domácností, může být částka 
jiná, než je zde stanovena. Při vytřídění 
35 % - 55 % hmotnosti odpadu je sleva 
100 Kč a v případě vytřídění více než 55 
% hmotnosti odpadu je sleva 200 Kč na 
osobu. Doporučujeme, abyste si před 
zadáním bezhotovostní platby zavolali 
na pokladnu OÚ paní Janě Seďové (tel. 

547 236 117) a zjistili konkrétní výši. 
Poplatek platí všichni občané při-

hlášení k trvalému pobytu v obci, a to 
i  ti, kteří mají adresu na ohlašovně. 
Děti do šesti let poplatek neplatí. Po-
vinni platit jsou i  cizinci, kteří mají na 
území České republiky povolen trvalý 
pobyt nebo kteří na území ČR pobývají 
přechodně po dobu delší než 3 měsí-
ce, dále také cizinci dle zákona o azylu 
a zákona o dočasné ochraně cizinců. 

Dále se poplatníkem stává fyzická 
osoba, která má ve vlastnictví stavbu 
určenou k  individuální rekreaci, byt 
nebo rodinný dům, ve kterých není 
hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, 
a  to ve výši odpovídající poplatku za 
jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě 
určené k  individuální rekreaci, bytu 
nebo rodinnému domu vlastnické prá-
vo více osob, jsou povinny platit popla-
tek společně a nerozdílně. 

Tento poplatek je splatný do 31. 

5. 2020.

Poplatek za psa

V případě tohoto poplatku se obec-
ně závaznou vyhláškou č. 1/2019 vý-
razně změnily výše sazeb:

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

Na sníženou sazbu poplatku má ná-
rok takový držitel psa, který je osobou 
starší 65 let, dále poživatel invalidního, 
starobního, vdovského nebo vdovec-
kého důchodu, který je jediným zdro-
jem příjmu, anebo poživatel sirotčího 
důchodu.

Splatnost poplatku je do 31. 3. 2020.

Poplatek za vyhrazené trvalé 

parkovací místo

Poplatek za vyhrazené trvalé parko-
vací místo zůstává pro rok 2020 stejný 
jako v letech předchozích: 1.000 Kč. Je 
splatný do 31. 3. 2020. 

Současně ale upozorňujeme, že za-
stupitelstvo obce schválilo dokument, 
podle kterého dojde k  1. 1. 2021 ke 
kompletnímu zrušení vyhrazeného 
parkování na Sídlišti, na ulici Malinov-
ského a Příční. 

Platby za hřbitovní místo a z pro-

nájmu pozemků proběhnou do 31. 

3. 2020 v souladu s platnými nájem-

ními smlouvami.

 Výsadby ve Ville Martha – Komise životního prostředí
Pavel Kadlec, foto Petra Kejdušová

Koncem listopadu skupina hrušovanských dobrovolní-
ků v čele s Pavlou Dratvovou přispěla ke zkrášlení zahrady 
v domově se zvláštním režimem Villa Martha. Společnými 
silami v sychravém počasí a ledovém větru vysadili 7 ovoc-
ných stromů a 32 plodících keřů. Výsadbový materiál opět 

zajistila nezisková organizace Sázíme stromy, z. ú. Komise ži-
votního prostředí plánuje pokračovat ve výsadbách i v příš-
tím roce. Věříme, že vysazené stromy a  keře, a  především 
jejich plody, budou dělat klientům Villy Martha radost. Dě-
kujeme všem, kteří se na této bohulibé akci podíleli.

Dobrovolníci ve Ville Martha Výsadby ve Ville Martha
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 Představujeme zastupitele obce: Ladislav Najman
Rubriku připravuje: Eva Kadlecová, foto: Ladislav Najman

Je jich patnáct a rozhodují o po-
době a  směřování obce. Jaké mají 
záliby, postoje a  zkušenosti? V  ná-
sledující rubrice bychom vám rádi 
postupně představili jednotlivé 
hrušovanské zastupitele. V  seriálu 
pokračujeme se zastupitelem Ladi-

slavem Najmanem.

• Má 66 let, je ženatý (manželka 
Hana, roz. Leitgebová, je hrušo-
vanská rodačka) a  má dva syny 
(Václav 35 let, Petr 30 let).

• Bydlí v  Hrušovanech od roku 
1984, pochází ze Staroviček.

• Vystudoval gymnázium v  Husto-
pečích, následně dvouletou po-
maturitní nástavbu v oboru Oční 
optik, později bakalářské studi-
um Optometrie na Přírodovědec-
ké fakultě Univerzity Palackého 
v Olomouci.

• Pracoval jako oční optik, od roku 
1982 působí na Střední zdravot-
nické škole a  VOŠ zdravotnické 
Merhautova v  Brně jako učitel 
odborných předmětů na oboru 
oční optik, od nástupu do sta-
robního důchodu zde pracuje na 
částečný úvazek.

• Zájmy: fotografování (ve Staro-
vičkách fotil obecní i  soukromé 
akce, pokračoval i v Hrušovanech 
jako fotograf v Komisi pro občan-
ské záležitosti), čtení (literatura 
faktu), příroda, houbaření, turisti-
ka.

• V  roce 1990 vstoupil do Lidové 
strany (nyní KDU-ČSL), posled-
ních 10 let je předseda místní or-

ganizace KDU-ČSL.
• S  výjimkou minulého volební-

ho období je v zastupitelstvu od 
roku 1990. Nejprve byl koopto-
vaný za Lidovou stranu, později 
zasedal v  zastupitelstvu (nyní již 
v sedmém období) za KDU-ČSL.

• Nejprve byl v  Komisi přestupko-
vé, dále v Komisi pro občanské zá-
ležitosti (měl na starosti fotogra-
fování při vítání občánků, chodil 
navštěvovat jubilanty, vedl kro-
niku jubilantů) a  byl i  předseda 
kontrolního výboru. V  minulosti 
zasedal i  v  radě obce. Nyní není 
v žádném jiném orgánu obce.
Proč jste kandidoval do zastu-

pitelstva obce?

Z  pozice mého členství v  KDU
-ČSL jsem považoval za povinnost 
zapojit se do fungování obce. V po-
sledních dvou volebních obdobích 
jsem nebyl zapsán na čele kandi-
dátky, protože jsem se rozhodl, že je 
potřeba uvolnit místo mladším kan-
didátům, kteří měli zájem se aktivně 
zapojit. Díky preferenčním hlasům 
jsem se dostal po volbách na první 
místo, a  tím pádem do zastupitel-
stva.

Jste nejstarším zastupitelem. 

Má to nějaké výhody či nevýho-

dy?

S  nadsázkou se dá říci, že výho-
dou bylo, že mě neobsadili do něja-
ké důležité funkce (smích). Myslím, 
že v důležitých funkcích by měli pra-
covat lidé v aktivním věku, kteří by si 
to dění v obci měli utvářet ke svému 
obrazu. Nerad bych někomu dikto-
val ve svém věku, jak má obec vypa-
dat, už bych měl spíše užívat toho, 
co bylo vykonáno předtím.

Jak se díváte na rivalitu mlad-

ších a starších? Jak jsou podle vás 

důležité zkušenosti?

Mladší by se měli poučit z  na-
šich chyb. Nikdo není všeuměl, ka-
ždý prožil nějaké přešlapy a  z  toho 
by se měli poučit mladší kolegové. 
Mají nárok na své názory, ale dopo-
ručoval bych jim, aby přihlédli i  ke 
zkušenostem starších, ale jak k  těm 

zkušenostem přistoupí, je už zcela 
na nich.

Bydlíte na Jízdárenské ulici, 

jaké specifické problémy má tato 

část obce?

Je dost oddělená od obce. Zeď 
podél bývalého Botexu dost izoluje 
od dění v centru obce. Pro starší ob-
čany je náročnější dostat se k lékaři, 
na nádraží nebo do obchodu. Do-
konce mi někteří z nich říkali, zda by 
obec nemohla zajistit mimořádnou 
autobusovou linku do centra obce 
a  do Židlochovic. Strach měli lidé 
z  hluku nové tratě do Židlochovic, 
ale zatím jsem nezaznamenal žád-
né zásadní projevy. Nyní je vše ve 
zkušebním období, bude se měřit 
hlučnost vlaku. My doma neslyšíme 
vlak, jen občas cinkání z  přejezdu. 
Bydlíme ale u hřiště, což je dosti da-
leko. Ale jinak si myslím, že je to jako 
v jakékoli jiné čtvrti v Hrušovanech.

Co vám v Hrušovanech chybí?

Dříve se projevovala oddělenost 
obyvatel Sídliště s městským stylem 
života a  zbytkem obce, kde se žilo 
více vesnickým způsobem života. 
Ale už se to mění, ty rozdíly se ztrácí. 
Možná by ale mohlo být na příhod-
ných místech více laviček, kde by se 
mohlo v létě sednout do stínu a po-
povídat si s přáteli a také bychom se 
měli zamýšlet nad tím, kdo se po-
stará o  naše nejstarší spoluobčany, 
když se jejich děti doma o ně posta-
rat z různých důvodů nemohou. 

Hodně lidí si vás spojuje s kos-

telem, jakou zde máte funkci?

Hrušovany s  kostelem patří do 
římskokatolické farnosti Židlocho-
vice. Spolu s  manželkou zabezpe-
čujeme chod všech akcí, které se 
zde konají. Staráme se o  technické 
zabezpečení průběhu bohoslužeb. 
Dříve se tomu říkalo kostelník, tak-
že děláme kostelníky. Chod kostela 
je ale závislý na více dobrovolnících, 
například výzdobu dělá paní Havlí-
ková, o  úpravu záhonů kolem kos-
tela se dlouhé roky stará paní Mas-
teiková spolu s  manželem, několik 
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žen pravidelně kostel uklízí. Službu 
při pohřbech zajišťuje pan Sopoušek. 
Vše, co se kolem kostela děje, dě-
láme dobrovolnicky zdarma, nikdo 
z  nás není zaměstnancem. Farnost 
v současnosti nežádá o žádné dotace 
z obecního rozpočtu na provoz. Veš-
kerý provoz (topení, elektřina, voda, 
údržba, malování, opravy atd.) je za-
jišťován svépomocí ze sbírek, které 
se provádí během bohoslužeb, a  od 
věřících v Hrušovanech. Finanční vý-
daje obce tak nezatěžujeme. Myslím 
si, že se kostel a park kolem něj staly 
dominantou obce a zkrášlily ji.  

Jaké jsou v kostele aktivity?

Hlavní činností jsou bohoslužby, 
které se konají pravidelně ve středu 
a  v  sobotu večer, dále pohřby nebo 
svatby – pokud je zájem. Svatby jsou 
ale velmi výjimečné. Největší ná-
vštěvnost mívá kostel při půlnoční 
mši na Vánoce, na hodové mši a  na 
Velikonoce. Loni jsme slavili 15 let od 
vysvěcení kostela. Na Štědrý den od-
poledne si lidé mohou odnést domů 
z  kostela Betlémské světlo, poslech-
nout si koledy a  prohlédnout si ori-
ginální hrušovanský dřevěný betlém, 
jehož autorem je hrušovanský ob-
čan pan Kocman. Občas se tu konají 
i koncerty.

Setkáváme se krátce po Váno-

cích. Co pro vás znamenají Vánoce?

Jsem křesťan, proto především 
vnímám křesťanský rozměr Vánoc. 
Celý život jsem prožil v  křesťanské 
rodině, takže toto období bylo a  je 
u nás doma oslavou narození Ježíše. 
Samozřejmě vnímáme i  tu komerční 
stránku Vánoc, ale moc jí v rodině ne-
podléháme. Tyto svátky u nás vrcholí 
účastí na slavnostních bohoslužbách 
s krásnými koledami a dále setkáním 
s  příbuznými s  dobrým pocitem, že 
rodina drží při sobě. Nejkrásnější bylo 
v dětství těšení se na Vánoce. Spojuje 
se tak duchovní rozměr i  s  tím vněj-
ším pozlátkem, které dává Vánocům 
jedinečný nádech nevšednosti. 

Většina lidí v  Hrušovanech je 

nevěřících. Jak vnímáte postoj ne-

věřících vůči věřícím v obci?

Za celá léta jsem se nepotkal s ne-
gativními projevy vůči mně nebo 
vůči mé rodině. Myslím, že občané 
nepraktikující nejsou nepřátelsky na-

ladění vůči praktikujícím křesťanům 
a  navzájem se respektují. Když se 
stavěl kostel, zaslechl jsem stížnost, 
proč se místo na kostel raději pení-
ze nepoužijí na výstavbu například 
sportovišť pro děti atd. Chtěl bych 
upozornit, že velká část prostředků 
na stavbu byla ze sbírek mezi občany 
a dalšími dárci a na stavbě pomáhali 
zdarma dobrovolníci.  

Budete kandidovat i  v  příštím 

období do zastupitelstva?

Pravděpodobně ne. Bude záležet 
na zdravotním stavu, ale ve věku, 
který mám, bych měl uvolnit místo 
aktivním občanům v  produktivním 
věku. Myslím, že těch 30 let, co jsem 
v zastupitelstvu pracoval, už stačilo.

Bude Vaše strana kandidovat i bez 
vás?

Vzhledem ke stárnoucí členské zá-
kladně asi ne. Mladí, které jsme oslo-
vili, nemají zájem vstoupit do strany. 
Pak je zde otázka, jestli má smysl 
stavět kandidátku pod hlavičkou 
KDU-ČSL, když by na ní měli být jen 
nestraníci. Myslím si, že by to nebylo 
vhodné.

Má smysl se vás ptát, zda bys-

te se stal radním, místostarostou 

nebo starostou?

Myslím si, že by tuto funkci oprav-
du měl dělat někdo mladší.

Kdo by podle vás měl být příští 

starosta?

Myslím si, že v  zastupitelstvu je 
dost mladých a schopných kandidá-
tů na práci pro obec i v dalších letech. 
Z těch, které jsem poznal, mají mnozí 
zájem na rozvoji obce a i na schůzích 
se věcně zapojují do diskuse. Z nich 
by se kandidát určitě našel. Záleží na 
ochotě podřídit tomu rodinný život 
a vzdát se svého zaměstnání.  

 Jaký by měl být ideální staros-

ta?

Mimo dobré morální vlastnosti 
je důležité i  vzdělání. Ideální staros-
ta by měl mít právnické, technické 
a  ekonomické vzdělání. Pak by asi 
byl schopný kvalifi kovaně zhodnotit 
věci, co se kolem vedení obce dějí. 
Bohužel takový člověk neexistuje, 
možná se tomu přiblíží ten, který už 
v zastupitelstvu nějakou dobu pracu-
je. Začínající by si měl zajistit dobré 
poradce a  dobré spolupracovníky. 

Nikdo není vševěd a  není to jedno-
duché. 

Myslíte si, že je pro hrušovanské 

občany důležité, aby starostou byl 

rodák?

Jak se to vezme. Pro mě jako při-
stěhovalce byl ze začátku problém 
pochopit dění v obci. Na druhou stra-
nu se může stát, že se někde věci řeší 
setrvačností a  s  klapkami na očích. 
Proto je dobré, když se nově příchozí 
na věci podívají jiným pohledem. 

A co kandidátka žena? 

Podle mě je důležité, aby na kan-
didátkách byly i  ženy. Já bych uvítal 
i  starostku – ženu. Nedělám rozdíl 
mezi mužem a  ženou, pokud je to 
schopný člověk. Ono totiž při rozho-
dování neuškodí, když čistě technic-
ké a praktické řešení, tak typické pro 
muže, je okořeněno také ženským 
pohledem na věc. Možná by měla 
i  výhodu, protože si myslím, že na 
ženu si lidé v určitých ohledech tolik 
nedovolí. Důležitým předpokladem 
ale je, aby měla pro tuto náročnou 
práci nezbytnou podporu své rodiny.

Chtěl byste na závěr občanům 

něco vzkázat?

Vzkázal bych jim, abychom byli 
více tolerantní. Lidé by měli chápat 
druhé i s  jejich slabostmi. Dále bych 
byl rád, kdyby i ostatní přiložili ruku 
k dílu při práci pro obec. Když se člo-
věk zapojí, tak výsledky více těší, než 
když jen konzumuje, co ostatní při-
pravili. Ti, kteří se aktivně nezapoju-
jí, by neměli činnost ostatních tolik 
kritizovat, ale zamyslet se nad tím, 
jak by oni sami mohli přispět. Obča-
nům Hrušovan bych chtěl v  tomto 
novém roce popřát všechno dobré.
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 Klub rybářů Hrušovany u Brna

MÍSTO KONÁNÍ: zasedací místnost v II. patře 
obecního úřadu na ulici Masarykova 17, Hrušo-
vany u Brna 66462

DOBA KONÁNÍ: sobota 25. ledna 2020 od 
9:30 hod.

PROGRAM

1. Zahájení
2. Představení předsednictva Klubu rybářů Hru-

šovany u Brna
3. Předání pamětních listů - jubilanti
4. Zpráva o administrativní činnosti Klubu rybářů 

za rok 2019 - předseda
5. Zpráva o ekonomické činnosti Klubu rybářů za 

rok 2019 - předseda
6. Zpráva o brigádnické činnosti Klubu rybářů za 

rok 2019 - místopředseda
7. Zpráva o  hospodářské činnosti Klubu rybářů 

za rok 2019 – hospodář
8. Zpráva o činnosti rybníkářské stráže Klubu ry-

bářů za rok 2019 - hospodář
9. Stanovy Klubu rybářů od 1. 1. 2020
10. Návrhy na změnu organizačně-rybníkářské-

ho řádu na rok 2020
11. Hlasování o změnách organizačně-rybníkář-

ského řádu na rok 2020
12. Diskuze a  vystoupení členů Klubu rybářů 

Hrušovany u Brna
13. Usnesení a závěr členské schůze

Ceník Klubu rybářů na rok 2020

Poplatky členů:
do 7 

let

8 – 15 

let
od 16 let

Jednodenní povolenka 150 Kč 150 Kč 300 Kč

Roční povolenka – s trvalým 
bydlištěm 200 Kč 200 Kč 800 Kč

Roční povolenka – bez 
trvalého bydliště 300 Kč 300 Kč 1 000 Kč

Roční povolenka + brigáda – 
s trvalým bydl. - 300 Kč 1 300 Kč

Roční povolenka + brigáda – 
bez trval. bydl. - 400 Kč 1 500 Kč

Závodní povolenka - - 200 Kč

Klub rybářů oznamuje všem občanům Hrušovan, že 
zahajuje prodej povolenek k  lovu ryb na místní rybník 
Vodárna, který je vyjmut ze svazového rybolovu a jako 
revír je již zrušen. Každý nový zájemce musí předložit 
platný občanský průkaz a  přinést malou fotografii na 
členský průkaz. Prosíme všechny členy, aby při prodeji 

Klub rybářů Hrušovany u Brna informuje o konání výroční členské schůze
Lukáš Zekl, foto: Lukáš Zekl

Prodej povolenek
Lukáš Zekl

povolenky předložili členský průkaz s  fotografií! Státní 
(zemský) rybářský lístek na rybník není potřeba. Za mlá-
dež do 15 let bude zcela odpovědný zákonný zástupce 
– rodič nebo prarodič. První prodej povolenek se usku-
teční v sobotu 22. února 2020 od 10 do 14 hodin na ryb-
níku v rybářské klubovně.

V případě zájmu Vám na veškeré otázky rád odpoví:

LUKÁŠ ZEKL, předseda Klubu rybářů
Mobil: +420 728 788 387
Email: zeklluk@seznam.cz
klubrybaruhrusovany@seznam.cz
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Podzimní brigáda Klubu rybářů

1. Jednodenní povolenka - 150 Kč na 1 udici + 1 ušlechtilá ryba

- 300 Kč na 2 udice + 1 ušlechtilá ryba

2. Roční povolenka - s trvalým bydlištěm: mládež do 15 let – 200 Kč na 1 udici

dospělí od 16 let – 800 Kč na 2 udice

- bez trvalého bydliště: mládež do 15 let – 300 Kč na 1 udici

dospělí od 16 let – 1000 Kč na 2 udice

3. Závodní povolenka - dospělí od 16 let 200 Kč na 1 udici + 1 ušlechtilá ryba

4. Brigádnická povinnost 

– je určená pro každý kalendářní rok a majitel povolenky je povinen odpracovat 5 brigád-
nických hodin nebo přinést 100 kg pšenice. Máte-li doklad o splnění nebo osvobození od 
brigádnické povinnosti, musíte vždy tento doklad doložit k výdeji povolenky.

Od pracovní činnosti jsou osvobozeni: držitelé průkazu ZTP a ZTP/P, plně invalidní dů-
chodci, kteří doloží doklad od sociální správy na daný rok, starobní důchodci od 63 let. 
Dále jsou osvobozeny ženy a mládež do 7 let.

Rybářský kroužek 

2020
Zveme všechny dětské zájemce o rybaření k návštěvě 

rybářského kroužku v Hrušovanech. Kroužek bude určen 

pro pokročilé i začínající rybáře. Poznáte spoustu nových 

věcí, které se týkají života ve vodě a okolo ní. Vyzkoušíte 

různé rybolovné techniky a naučíte se základní pravidla, 

která je u vody potřeba dodržovat. 

Kroužek je zdarma a pro všechny zájemce ve věku od 6 

do 15 let. Veškeré podrobnosti se dozvíte na informativ-

ním setkání, které proběhne

ve čtvrtek 23. 1. 2020 od 18:00 v rybářské klubovně 

u rybníka Vodárna.

V případě zájmu Vám veškeré informace podá:

Kontaktní osoba: Milan Kloupar

Telefonní kontakt: +420 728 227 982

E-mail: mil.klo@post.cz

Jménem Klubu rybářů přeji do nového roku 2020 
hodně zdraví, štěstí, lásky, osobních i pracovních úspě-
chů.            

S pozdravem Lukáš Zekl – předseda Klubu rybářů

Dovolujeme si vás upozornit, že od 1. 1. 2020 do
 29. 2. 2020 je na rybníku Vodárna vyhlášen 

ZÁKAZ LOVU RYB
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  Závěr roku 2019 v T.J. Sokol Hrušovany u Brna
Pavel Kadlec, foto: Josef Valoušek, Roman Ivičič

K tomu nejvýznamnějšímu, co si 
jistě zaslouží zmínku a  pozornost 
čtenářů, patří účast našich mladých 
volejbalistů na „dospěláckém“ tur-
naji v Ořechově, úspěchy smíšené-
ho týmu v 2. lize AVL, společenské 
akce, které naše jednota pořádala 
nebo se na nich organizačně po-
dílela, a samozřejmě stručné plány 
do nového roku.

Orel Ořechov na konci listopa-
du uspořádal tradiční volejbalový 
turnaj smíšených týmů. Z  důvo-
du, že se nám nepodařilo sehnat 
soupeře v  mládežnickém věku na 
vlastní turnaj v Hrušovanech, jsme 
rádi přijali možnost konfrontovat 
své volejbalové dovednosti, byť se 
jednalo o turnaj pro dospělé týmy. 
Podle očekávání jsme všechny 4 
zápasy prohráli, ale odvezli jsme si 
zkušenosti k nezaplacení. A jak pro-

  Spolek Mišlenka
Lenka Horrová, foto: Josef Valoušek

Halloweenská dětská diskotéka 5. 11. 2019 

V úterý 5. listopadu jsme uspořádali v místním Klubu 
důchodců Dětskou halloweenskou diskotéku. Všechny 
nás překvapila nádherná strašidelná výzdoba a atmosfé-
ra.

Děti moc dlouho nemusel nikdo pobízet, zatancovaly 
si a zahrály různé hry s naší DJ Mirkou. Na parketu 
se objevila různá strašidla, princezny a spousta dal-
ších strašidelných kostýmů. Všichni jsme si to užili, 
i  když jsme trochu zápasili s menšími prostorami, 
než na jaké jsme byli zvyklí. 

Čertova cesta 3. 12. 2019

Tuto akci jsme pořádali poprvé a nevěděli jsme, 
do čeho vlastně půjdeme a  jak to hlavně vezmou 
naše děti. Hned u  brány na děti čekali čerti, kteří 
byli moc hodní a dětem kladli nějaké otázky a ještě 
jim rozdali čertovské bonbonky. Poté je poslali na 
čertovskou cestu. Jakmile se na ni děti vydaly, měly 
si zapamatovat, co čertíci jedí nejraději, a na konci 
cesty u velkého ohně to říct čertům. A protože by 
to nebylo to správné pekelné peklo, velcí čerti na 
děti čekali hned, jak skončila cestička, a pořádně 
je pozlobili.

Na všechny statečné děti v cíli čekala odměna. 
Akce se i za chladnějšího počasí povedla a už se těší-

me na další ročníky.
Všem děkujeme za přízeň v roce 2019 a těšíme se na se-

tkání na dalších akcích v roce 2020.

Čertova cesta 

Příchod Mikuláše a rozsvěcení vánočního stromu
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nesl jeden ze soupeřů, za dva roky 
už budeme ostatní týmy porážet. 
Pokud ovšem vydrží tato výborná 
parta mládežníků a bude dál pilně 
trénovat.

Náš smíšený tým překvapuje 
ve 2. nejvyšší soutěži amatérské 
volejbalové ligy v  Brně a  pokraču-
je na vítězné vlně, na které prolétl 
3. ligou v  loňské sezoně. Zatím se 
po dvou odehraných turnajích drží 
na úplném vrcholu tabulky. Držme 
palce, aby forma a především zdra-
ví hráčů a jejich nadšení vydržely.

Naše jednota se chopila organi-
zace akce „Rozsvěcení vánočního 
stromu a  příchod Mikuláše“. Miku-
láše tentokrát doprovázeli dva dě-
siví čerti a nádherný anděl. Doufá-
me, že se návštěvníkům akce líbila. 
Nevyhnuli jsme se sice technickým 
problémům, ale poučili jsme se 
z nich pro příští roky. Jednoznačně 
musíme pochválit nádherný vánoč-
ní strom, jehož nazdobení zajistila 
obec. 

Finančně jsme se podíleli na akci 
„Živý betlém“, který organizovala pí 
Chovancová. Jednalo se o velmi po-
vedenou událost a pro mě osobně 
to byla asi nejpříjemnější adventní 
akce, které jsem se letos účastnil.

V novém roce připravujeme kro-
mě již zaběhlých aktivit jednu no-
vinku: místo zrušeného středeční-
ho cvičení pro děti rozjíždíme „Cvi-
čení všestrannosti pro pokročilé“. 
Toto cvičení je zaměřeno na děti, 
které mají opravdový zájem cvičit 
na gymnastickém nářadí, naučit 
se sestavy na žíněnkách, kladince 
nebo hrazdě: méně her oproti kla-
sické všestrannosti, více cvičení. 
Byli bychom rádi, kdyby se účast-
níci dostali na takovou úroveň, aby 
naši jednotu reprezentovali i na so-
kolských závodech. 

Dále se budeme snažit zpestřit 
naše kroužky pro děti novým vyba-
vením, které jsme získali díky dota-
ci nejen z obce, ale také z Minister-
stva školství, mládeže a tělovýcho-
vy ČR a Župy Jana Máchala.

Další podrobnosti naleznete na 
našem webu www.sokol-hrusova-
ny.webnode.cz nebo facebooku.

Volejbalová mládež na turnaji v Ořechově
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  Základní škola Hrušovany u Brna    
Jarmila Motlíčková, ředitelka ZŠ

Než jsme se stačili pořádně „zabydlet“ v nové přístav-
bě, byly tady Vánoce a blíží se ukončení prvního pololetí. 
V  novém prostředí se nám líbí a  výborně pracuje, takže 
běh času takřka nevnímáme. 

Všem spoluobčanům a  našim příznivcům přejeme 
šťastné vykročení do nového roku.

 
 

Dne 10. 12. 2019 nás škola pozvala na dílničky ve škole. 
Všichni jsme se moc těšili, co nás čeká a  co si naše děti, 
jejich učitelé a pracovníci školy připravili.

V každé třídě se konala jiná akce, někde byly dílničky, 
jinde hudební a  divadelní program. Vše bylo do detailu 
připravené, až se nám, rodičům, chvilkami zatajil dech, co 
vše se odehrává za zdmi školy. Celá škola ožila nádhernou 
akcí, kdy se děti, rodiče a prarodiče všichni společně po-
díleli na příjemné vánoční atmosféře. Měla jsem možnost 
být nápomocna ve třídě prvňáčků v nové budově a naše 
třída vyráběla nádherná vánoční přáníčka. Byla jsem velmi 
mile překvapena, jak se rodiče i děti zhostili tvoření a vyro-
bili krásná přání. 

Podle dětí, které k nám chodily, bylo poznat, že se všem 
celá školní akce moc líbila, a to velké nadšení se pak pře-
nášelo na všechny. 

Děkujeme všem, kteří celou akci připravili a zúčastnili 
se. Bylo to velice pěkné odpoledne. Všichni si odnesli ne-
jen krásný zážitek, ale také nádherný výrobek ze školních 
dílniček.

Ze života obceZe života obce

Vánoční dílničky ve škole
za rodiče Mirka Šebelová

Listopad a prosinec v 1. A
Jitka Coufalová

Do měsíce listopadu jsme vstupovali společně. 
Halloweenské dovádění jsme vyměnili za společně stráve-
ný čas rodičů s dětmi v odpoledním programu Škola hrou 
aneb Společně je báječně a navštívili jsme klienty Domu 
pokojného stáří. Místo reptání na  pochmurné podzimní 
počasí po výměně letního času za zimní tmavá odpoledne 
jsme se rozhodli rozdávat radost lidem kolem sebe.

Babičkám a  dědečkům ve Ville Martha žáci přednes-
li několik podzimních básní a  písní, které se od začátku 
roku naučili, a obdarovali je společně vyrobeným obrazem 
poletujících draků nad plody obsypanou hrušní. Začátek 
listopadu je příležitostí nejen vzpomenout na ty, kteří již 
zesnuli, ale věnovat čas i  těm, kteří jsou mezi námi a za-
slouží si naši pozornost, a to obyvatelé Villy Martha určitě 
jsou. Cestou zpět do školy jsme si zopakovali druhy stromů 
a žáci se radovali, že potkali své bývalé paní učitelky a ka-
marády z MŠ. 

Advent v 1. B
Iveta Bidrmanová, foto: Iveta Bidrmanová

Během společného hravého odpoledne ve škole, kte-
ré začalo ochutnávkou přinesených dobrot, měli rodiče 
se svými dětmi a příbuznými možnost vyzkoušet si, jak to 
chodí ve třídě 1. A. Vystřídali se na různých stanovištích 
u  počítání s  beruškami, skládání slov z  písmen na tabul-
kách, hraní anglického pexesa na interaktivní tabuli, zápa-
sili ve „fukobalu“ neboli přefoukávání míčku po lavici do 
branky spoluhráče, malovali veselé obrázkové hádanky 
ve dvojicích a skládali puzzle. Jedna maminka zavzpomí-
nala na dobu, kdy se jako žáci střídali ve službě přikládání 
do kamen a kdy bývaly vyhlášeny uhelné prázdniny. Dále 
jsme vymýšleli co nejdelší věty se stejným počátečním pís-
menem na začátku slova. Rekord byl 7 P. Zkuste to také. Na 
závěr dostali členové rodin úkol najít někoho, koho ještě 
neznají a zjistit, jaké tři věci či zájmy mají společné. Myslím, 
že se odpoledne vydařilo. Určitě je to milejší, než se jen 
ofi ciálně setkat na třídních schůzkách.

Prosinec jsme zahájili kulturně návštěvou představení 
Budulínek z hudebky v divadle Radost. Žáky moc potěši-
la také návštěva Mikuláše, i  když čert některé žáky svým 
hurónským vstupem značně vyděsil. Poslední týden výuky 
jsme kromě vánočního kouzelnického vystoupení vyrazili 
na vycházku do zámeckého parku v  Židlochovicích. Vlak 
projíždějící po nově otevřené trati jsme sice neviděli, ale 
zato jsme pozorovali hopsající zajíce a  pasoucí se stádo 
mufl onů. Zvířátkům a  ptáčkům jsme ozdobili stromeček 
a někteří se i spokojeně klouzali v botách obalených silnou 
vrstvou bláta. Čistění bot byl jeden z posledních domácích 
úkolů před Vánoci.  

Adventní čas jsme s dětmi 1. B zahájili 3. prosince účastí 
na představení v divadle Radost v Brně. Děti zhlédly po-
hádku o Budulínkovi. Dva dny poté nás ve třídě navštívili 

Kouzelník v 1.B
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čert, Mikuláš a anděl s nadílkou. Někteří se čerta báli, ale 
báseň Čerte, čerte, čertíku a píseň Mik, mik, Mikuláš zazpí-
vali pro radost všichni.

V  úterý 10. prosince pořádala škola pro veřejnost vá-
noční dílny spojené s  vystoupením žáků. V  naší třídě si 
mohl každý vyrobit vánoční papírové přáníčko pro potě-
šení. Následující den jsme byli pozváni paní učitelkou Mgr. 
Monikou Betášovou na vystoupení žáků z 5. A pod názvem 
„K Ježíškovi do Betléma“ - vánoční hra o pastýřích a Ježíš-
kovi.

18. prosince nás navštívil kouzelník Katonas se svým 
vánočním kouzelnickým představením. Děti čarovaly a na-
učily se i dvě kouzla. 

19. prosince proběhlo ve třídě vánoční vyučování na 
téma „Už se všichni těšíme na Ježíška, copak nám asi na-
dělí?“ V  pátek jsme dostali pozvání od pana učitele Mgr. 
Jiřího Mrázka na zhlédnutí vánočního vystoupení třídy 5. 
B pod názvem „Vánoční plavba kolem světa“ – pásmo vá-
nočních básní a koled v cizích jazycích. Adventní čas jsme 
zakončili vánoční třídní besídkou. Zazpívali jsme si koledy, 
rozbalili dárečky a popřáli krásné Vánoce.

Čertovská škola ve 2. A
Markéta Dvořáková, foto: Markéta Dvořáková

Čertovská škola ve 2.A

5. prosince se ve třídě sešli čertíci a učili se, neučili pod-
le pekelných pravidel. A protože to byli hodní čertíci, přišel 
za nimi i opravdový Mikuláš. Zazpívali a zatančili mu pís-
ničky po čertovsku. Mikuláš a s ním anděl i čert, byl s vý-
konem čertíků velmi spokojený a obdaroval je sladkostmi. 
A věříte, že takové dopoledne ve škole s čertíky bylo pe-
kelně zábavné?

Střípky z 2. B
Žáci 2. B

 Návštěva divadla

Dne 19. 11. 2019 jsme jeli do brněnského divadla Radost. 
Představení se jmenovalo Krkonošské pohádky. Vystupo-
valy v  něm známé postavy z Večerníčku. Krakonoš, Anče, 
Kuba, Hajnej, Trautenberk atd. V  pohádce zvítězilo dobro 
nad zlem a láska Kuby a Ančete. Moc se nám to všem líbilo. 

 Technické muzeum v Brně

 Ve čtvrtek 5. 12. 2019 jsme jeli do Technického muzea 
v Brně na zážitkový program „Zažij svět nevidomých“. Už 
samotná cesta byla pro nás dobrodružství, protože jsme 
se tentokrát vydali vlakem a  tramvají. V  muzeu jsme se 
dozvěděli, jak s nevidomými komunikovat, jak jim nabíd-
nout pomoc nebo jak reagovat na jejich prosbu o pomoc. 
Vyzkoušeli jsme si také chůzi se slepeckou holí. Nakonec 
jsme si prohlédli některé expozice, které v  muzeu jsou, 
a slíbili jsme si, že se do muzea určitě vrátíme.
        
   

Výlet na vánoční výstavu do Rajhradu

Výlet 3. B na vánoční výstavu do Rajhradu
Dita Kašparová, foto: Dita Kašparová

Ve středu 11. 12. 2019 jsme si jeli s dětmi užít vánoční 
atmosféru do Rajhradu. Každý rok tady Střední zahradnic-
ká škola připravuje nádhernou vánoční výstavu. Žáci školy 
spolu s učiteli pro návštěvníky z mateřských a základních 
škol nachystali i letos pěkné dílničky. Děti si vyrobily drob-
nou ozdobu ze dřeva a taky si ověřily své znalosti při sou-
těžních aktivitách. Výstava vánočních dekorací byla krásná 
a inspirující, takže se sem rádi zase vydáme.

    

Obě čtvrté třídy se v pátek 13. prosince vydaly na vá-
noční výstavu Kouzelné Vánoce do rajhradské střední ško-
ly. V dílničce jsme si vyrobili ozdůbku na stromeček, zahráli 
si vědomostní hru v domečcích a vyluštili tajenku křížov-
ky. Prohlédli jsme si nádherné vánoční dekorace vyrobené 
studenty a zbyl nám čas i na nákup dárečků. Škola měla 
vše perfektně připravené, výstava se nám moc líbila.  
         

Vánoční výstava v Rajhradě
Lenka Šnajnarová, Michal Řihánek

Výhra ve výtvarné soutěži
Lenka Šnajnarová

Když do naší třídy vstoupili dva uniformovaní policisté, 
všichni na chvíli ztuhli. „Co se stalo?“ kladli si mnozí otáz-
ku. Policisté však přišli s úsměvem a brzy se vše vyjasnilo 
– přinesli diplom a odměnu pro výherce v soutěži Zpomal, 
prosím. Tuto soutěž vyhlásil Tým silniční bezpečnosti ve 
spolupráci s Policií České republiky. Je určena dětem a žá-
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Vánoční tvoření 5.B v židlochovické knihovně

kům mateřských a základních škol s cílem zpomalit řidiče 
na silnicích. Výtvarná díla měla vystihnout, že rychlá jízda 
a ušetření času je zbytečným riskováním, které se nemusí 
vyplatit. Žákyně 4. A Eleonora Březinová získala ve své ka-
tegorii 2. místo v kraji a její výkres postupuje do celostátní-
ho kola. Blahopřejeme!
       
K Ježíškovi do Betléma
Monika Betášová

… se vypravili žáci 5. třídy přestrojeni za pastýře a ves-
nickou chasu ve svém vánočním vystoupení ve škole. A že 
se do svých rolí vžili! A to nejen herci, kteří se naučili dlou-
hé texty, zpívali a  muzicírovali úplně všichni. Atmosféru 
umocnily zářící lucerničky, kterými děti obdarovaly pozva-
né hosty. 

Vánoční tvoření v židlochovické knihovně
Jiří Mrázek, foto: Jiří Mrázek

Ve čtvrtek 5. prosince se páté třídy vydaly do knihovny 
v Židlochovicích. Pod vedením paní knihovnice si žáci po-
vídali o různých vánočních zvycích, prošli si všechna oddě-
lení knihovny a na závěr si vyrobili vánoční přání a krásné 
výtvarné objekty ze starých knih.

V  úterý 9. 12. 2019 zhlédli žáci naší školy divadelní 
představení „Vánoční pohádka“. Žákům se divadlo velmi 
líbilo, a to nejen díky tomu, že je herci aktivně zapojili do 
divadelního děje. Tímto zážitkem jsme si společně s žáky 
školní družiny obohatili vánoční čas a zpříjemnili čekání na 
blížící se prázdniny.
  
 

Vánoční pohádka
Iva Pirožková

Ještě ani nezačal prosinec a my už jsme měli Vánoce. 
Začali jsme totiž zkoušet naše letošní vánoční předsta-
vení s názvem Vánoce v Mexiku (La Navidad en México) 
- česko-španělskou vánoční telenovelu s detektivní zá-
pletkou, představení plné dobrodružství, napětí a  leg-
race.

Jednou z hlavních postav je nejbohatší Čech vystu-
pující pod uměleckým jménem Igor Sádlo, dále jeho 
pes Sanson (nejchytřejší pes na světě, jehož doménou 
je pečení vanilkových rohlíčků) a  nejbohatší Mexičan 
českého původu Pedro Alvárez. Hned na začátku odkrý-
váme i minulost nejbohatšího Čecha - Igor Sádlo, civil-
ním jménem Pavel Vokurka, strávil celé dětství se svým 
bratrem Petrem v Česku, poté se odstěhovali do Mexika, 
a když byl Pavel dospělý, vrátil se zpět do Čech. 

Celý příběh začíná v  domě Igora Sádla, z  rádia zní 
české koledy, Igor balí kufry svému psovi, neboť odjíž-
dějí na světovou výstavu psů do Mexika. Cestují autobu-
sem, což samo o sobě přinese mnoho vtipných scén. Při 
jedné z  bezpečnostních přestávek však nedopatřením 
autobus odjede bez Sansona. Ten smutně bloudí po 
Mexiku, dostává se až do malého města San Pedro, kde 
jakoby se zastavil čas. Právě zde probíhá několikaden-
ní fiesta (slavnost), zní smutná píseň a  Sanson pobíhá 
mezi tanečníky… Mezitím Igor odhalí, že Sanson zmizel 
a vydá se ho hledat. Během pátrání se dostává do mno-
ha komických i  napínavých situací. Například když se 
setká s  jedním vstřícným vesničanem, který ho u  sebe 
doma pohostí vanilkovými rohlíčky, což Igora přivede 
k  myšlence, že vesničan unesl jeho psa a  drží ho nási-
lím, aby mu pekl vanilkové rohlíčky. Dotčený vesničan 
chce očistit svoje jméno a  vyzve Igora na souboj, kte-
rý proběhne přesně v duchu historických soubojů a za 
doprovodu dramatické hudby. Pedro nakonec vyvázne 
živý - souboj byl naštěstí jen vesničanův vánoční vtípek. 
Pes Sanson se po dlouhém bloudění dostane k hacien-
dě Pedra Alváreze a  zůstane u  něj jakožto nový pekař. 
Igor Sádlo, aniž by cokoli tušil, se přihlásí u Pedra Alvá-
reze o práci, aby vydělal peníze na další hledání Sanso-
na. Oba muži se spřátelí, Igor je Pedrovi hned zpočátku 
sympatický, protože oba pochází z  Čech. Pedro Igora 
pozve jakožto porotce do věhlasné pekařské soutěže, 
do které přihlásil i  svého nového pekaře. A  tam se po 
dlouhém pátrání Igor opět shledá se svým čtyřnohým 
miláčkem Sansonem. Vánoce oslaví na haciendě Pedra 
Alváreze, kde dojde k  nenadálému objevu - oba muži 
zjistí, že jsou bratři. Všichni jsou spokojeni, bublinky te-
čou proudem, zpívají se koledy v obou jazycích. 

Naše představení sice není klasickým vánočním pří-
během, ale přesně po vzoru pohádek nakonec všechno 
dopadne dobře. A ukrývá v sobě i  jedno poselství: „Ni-
kdy neztrácejte naději a nic předem nevzdávejte, proto-
že zázraky existují, a nejen ty vánoční.“

Vánoční představení 3. oddělení
Kristýna Jandíková, foto: Kristýna Jandíková
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Na úplný závěr je třeba poděko-
vat všem, kteří se na realizaci našeho 
představení podíleli – nejen hercům, 
ale také kostymérkám, rekvizitářům, 
oponářům a  dalším. Všichni odved-
li skvělou práci. Zvláštní ocenění 
patří hercům, kteří se letos museli 
poprat i  s  velkým množstvím textu 
ve španělštině, a  v  neposlední řadě 
i našemu „google překladateli“, kte-
rý vše bravurně převyprávěl do češ-
tiny. Vánoční představení v družině

  Klub seniorů

V  prosinci pravidelně jako každý 
rok uspořádal Klub seniorů Mikuláš-
skou besídku. Před zahájením akce 
nás vedoucí klubu pan Stanislav 
Pospíšil seznámil s plánem práce na 
rok 2020. 

Užili jsme si hezké odpoledne 
s hudbou i jídlem. K tanci a poslechu 
nám zahrál muzikant František Sed-
láček. Příjemnou atmosféru navodila 
i vánoční výzdoba (vánoční stromek, 
výzdoba na stolech a nástěnka s vá-
noční tématikou), se kterou si daly 
práci Ludmila Kremláčková, Anička 
Musilová a  Jarmila Krausová. Proto-
že následující den 5. 12. měla svátek Mikuláš, čert a anděl v Klubu seniorů

Jitka, nechali jsme paní Jitce Pospí-
šilové zahrát k jejímu svátku, a tak si 
manželé Pospíšilovi spolu zatančili 
sólo. 

Následně za námi přišli Mikuláš, 
anděl a čert. Čerta nebylo vůbec po-
znat, jak byl zamaskovaný. Mikuláš 
nás vyzval, abychom přednesli bás-
ničky, což někteří učinili. Za odměnu 
jsme dostali dárky. Po odchodu Mi-
kuláše, anděla a čerta jsme si zazpí-
vali, zatancovali a velice dobře jsme 
se bavili. 

Byla to veselá akce, senioři se umí 
bavit, jak dokazují přiložené foto-
grafie.

Ve středu 18. 12. 2019 jsme se sešli v Klubu seniorů na 
poslední akci v roce, a to na vánoční besídce, které se zú-
častnil i starosta obce pan Miroslav Rožnovský. 

Na besídce vystoupily děti z  mateřské školy (skupina 
Motýlci v Havlíčkově ulici) s básničkami a písničkami pod 
vedením učitelek Michaely a  Evy Černíko-
vých. Zpěv dětí doprovodily paní učitelky 
na hudební nástroje. Vystoupení dětí bylo 
velice pěkné. Na závěr předaly děti každé-
mu ze seniorů vánoční přání a  na oplátku 
jako poděkování dostaly balíčky.

Na akci byl přítomen i pan Josef Valoušek 
– fotograf, který nám pořídil společnou fo-
tografii. V závěru besídky vystoupil starosta 
obce s poděkováním seniorům za jejich čin-
nost a popřál pěkné Vánoce a hodně zdraví 
do nového roku 2020. Děkujeme tímto panu 
starostovi a  zastupitelstvu obce za podporu Společné foto z vánoční besídky

činnosti Klubu seniorů. S  jejich podporou klub po-
řádá akce, které zpříjemňují život ve stáří hrušovan-
ským seniorům. 

Na závěr vánoční besídky jsme si společně zazpí-
vali vánoční koledy.

Vánoční besídka v Klubu seniorů
Eliška Kubová, foto: Josef Valoušek

 Mikulášská besídka Klubu seniorů
Eliška Kubová, foto: Eliška Kubová
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 Táborníci 
Celooddílová schůzka
Valerie Philippi, foto: Tomáš Franěk

Dne 18. listopadu 2019 se konala naše první celood-
dílová schůzka v  tomto školním roce. Velkou změnou 
bylo prostředí, kde se schůzka odehrávala. Tuto oddí-
lovku jsme přesunuli z  tělocvičny sokolovny, která se 
nyní přestavuje, do tělocvičny základní školy. 

Na programu jsme měli cestu historií táborů, které 
jsme během posledních 50 let pořádali na louce v Pře-
šovicích. Každá z  družin postupovala svou cestou přes 
úkoly, které jim některé z těch táborů představily. Muse-
la však pro postup vždy splnit daný úkol. Ty byly vytvo-
řeny jak pro celé družiny, tak i pro jednotlivce. 

Na konci oddílové schůzky jsme si představili pravi-
dla celoroční celooddílové soutěže, o níž jsme se dozvě-
děli ve zprávě z  kryptexu, která byla právě posledním 
úkolem pro každou z družin. Na závěr jsme si zapěli ně-
kolik tábornických písniček a zase se rozeběhli domů.

Dne 4. 12. 2019 proběhla jako každý rok mikulášská 
besídka. S dětmi jsme se sešli v naší tábornické klubov-
ně. 

Na programu bylo promítání fotek v soutěži o vtipný 
popisek. Děti se pobavily nejprve svými výtvory a poté 
i výtvory našich vedoucích. Fotek bylo opravdu hodně, 
avšak vítěz mohl být jen jeden. První místo vyhrála Eliš-
ka Kvasnicová, a to lístky do kina. Poté se zapělo pár tá-
borových písní.

Plni očekávání a  někteří i  plni strachu už jsme spo-
lečně vyhlíželi Mikuláše. BUM, BUM, BUM. Ve dveřích 
se objevil Mikuláš, který však nepřišel sám. Měl s sebou 
společnost, a to hned dva anděly a dva čerty.

Mikuláš si postupně svolal všechny děti, přečetl, co 
o nich píše kniha hříchů a vyslechl si, co si pro něj při-
pravily. Přestože oddíl má i  své zlobivce, všechno do-
padlo dobře - všechny děti nám zůstaly a  čerti odešli 
s prázdnými pytli. 

Mikulášská besídka
Šárka Skácelová, foto: Tomáš Franěk

Vánoční jarmark
Kateřina Fraňková, foto: Tomáš Franěk

Táborníci při oddílovce v tělocvičně ZŠ

Mikuláš, čert a anděl u Táborníků

V naší obci již tradiční předvánoční jarmark, letos nově 
spolupořádaný trojicí složenou z  Kulturní komise obce 
a spolků Táborníci Hrušovany u Brna, z.s., a Mišlenka, z.s., 
byl z  důvodu probíhající stavby areálu Sokec přesunut. 
Novým zázemím se takto pro konání jarmarku dne 7. pro-
since staly prostory bývalého letního kina na ulici Masary-
kova. 

Návštěvníci zde mohli v  tomto útulném prostředí na-
sát příjemnou vánoční atmosféru všemi smysly. K  posle-
chu s  vánočními písněmi vystoupili žáci místní mateřské 
a poté i základní školy. Chuťové buňky uspokojila bohatá 
nabídka hřejivých nápojů a domácích produktů či poctivý 
guláš a oblíbené bramborové placky s povidly a mákem. 
Jarmark přivítal desítku stánkařů, kteří návštěvníkům na-
bízeli nejrůznější druhy zboží od větviček jmelí až po zimní 
čepice. Rodiče mohli zanechat své děti v rukodělné dílně 
Táborníků, kde si pod dohledem zkušených dětských ve-
doucích vyrobily vánoční dekorace pro své domovy. Jed-

Vánoční jarmark v prostorách bývalého letního kina
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nou z  novinek letošního jarmarku byl i  kinosál, kde pro-
bíhalo promítání divadelních představení, která bývají 
součástí každé vánoční besídky pro děti z oddílu Táborníci. 

Zábavy tu bylo dostatek. Nejcennější však byla hojná 
účast návštěvníků, kteří si i  v  začínajícím předvánočním 
shonu udělali čas na malé setkání se sousedy a  přáteli, 
ke kterému jarmark vybízí. Těžko popisovat, jaká úžasná 
atmosféra se návštěvníkům společně s  organizátory po-
dařila vytvořit. To musí každý zažít na vlastní kůži, proto 
mohu jen všem srdečně doporučit návštěvu snad i dalšího 
budoucího ročníku. A závěrem si troufám jménem všech 
návštěvníků a organizátorů poděkovat každému, kdo jak-
koliv přispěl ke zdárnému průběhu celé akce. Děkujeme 
také všem, kteří přispěli do sbírky vyhlášené ve prospěch 
domova se zvláštním režimem Villa Martha, v rámci které 

Vánoční besídka
Petr Tesa ř, foto: Tomáš Franěk

bylo pro toto zařízení vybráno celkem 5 462 Kč.
Poslední akcí roku bývá tradiční vánoční besídka. V pá-

tek 20. prosince se děti sešly u klubovny a za doprovodu 
vedoucích vyrazily na hrušovanskou myslivnu. Schůz-
ku jsme zahájili společně oddílovým pokřikem a  něko-

Divadelní představení O Jakubovi a bílé labuti

lika písněmi s  kytarou. Poté přišel hřeb večera, divadelní 
představení O Jakubovi a bílé labuti v podání vedoucích. 
Po výkonu vedoucích “na prknech, která znamenají svět” 
a dětí v hledišti jsme se společně posilnili čajem a vánoč-
ním cukrovím. Na řadu přišlo i pár vánočních zvyků a i to, 
na co se všichni těšili nejvíc – dárečky. Sešli jsme se okolo 
stromečku, zazpívali koledy a každá družina dostala něja-
ký ten dáreček. Na konci schůzky jsme se rozloučili opět 
u stromečku koledami a vyrazili do tmy směr Hrušovany.

InzerceInzerce
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  Vinaři jdou na dřeň
Roman Ivičič

Každý rok se v  ČR u  několika set 
lidí zjistí onemocnění, které vyžaduje 
léčbu spojenou s transplantací kostní 
dřeně. Přibližně u 25 % z nich se ne-
najde vhodný dárce. Zápis do registru 
dárců je přitom snadný. Stačí být ve 
věku 18 až 35 let, nemít závažné one-
mocnění a podstoupit stěr z úst nebo 
odběr malého množství krve. Hlavní 
překážkou je potřeba dojet do vhod-
né nemocnice a  odběr podstoupit. 
A právě proto se spolek Vinaři jdou na 
dřeň rozhodl spojit příjemné s užiteč-

ným a dovézt zástupce registru dárců 
kostní dřeně přímo k nám na košt, kde 
zájemci během asi 10 minut mohou 
podstoupit vše potřebné a  nemusí 
nikam cestovat. Tím celý proces pro 
většinu lidí končí.

Pokud se v  budoucnu objeví pa-
cient, kterému by vaše kostní dřeň 
mohla zachránit život, budete kontak-
továni k  dalším úkonům k  přesnému 
určení shody dárce a  pacienta. Celý 
proces je anonymní a potenciální dár-
ce má právo případně od dárcovství 

i odstoupit. Pokud dojde k maximální 
shodě pacienta a dárce, pak samotný 
odběr kostní dřeně probíhá dvěma 
způsoby. Prvním je odběr injekcí pří-
mo z  pánve v  celkové narkóze. Dru-
hým je separace z krve po předešlém 
vyplavení buněk do krve.

Pokud splňujete podmínky a chce-
te někomu darovat šanci na život, 
zastavte se 8. 2. 2020 na sportovním 
areálu na ulici Jízdárenská, kde bude 
možnost vstoupit do registru dárců 
kostní dřeně.

KulturaKultura

 Kalendář akcí leden 2020 – březen 2020
Rubriku připravuje: Eva Kadlecová

Leden 

25. 1. 2020   Hasičský ples
31. 1. 2020  Ples (SPCCH) invalidů

Únor

1. 2. 2020  Bodování vín 
8. 2. 2020  Výstava vín, součástí je i možnost zapsat se dregistru dárců kostní dřeně
15. 2. 2020  Myslivecký ples

Březen

11. 3. 2020  Oslava MDŽ v Klubu seniorů
14. 3. 2020  Fotbalový ples
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KulturaKultura

 

Fotbalový klub 

FK 1932 Hrušovany u Brna, z.s.,

si Vás dovoluje pozvat na 

1. fotbalový ples,

který se koná na sportovním areálu 

v Hrušovanech u Brna

 v sobotu 14. března 2020 od 20 hodin.
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Hrušovany ve fotografi íchHrušovany ve fotografi ích

Martinské svícení (foto Josef Valoušek) Adventní dílničky v ZŠ (foto Josef Valoušek)

Děti z MŠ navštívily klienty Betánie ve Ville Martha (foto Josef Valoušek) Živý betlém (foto Josef Valoušek)

Budoucí klubovna na sokolovně (foto Eva Kadlecová) Vystoupení Hruščat během vánočního jarmarku (foto Tomáš Franěk)

Vánoční představení dětí ze ZŠ (foto Josef Valoušek) Sokec Hrušovany u Brna – účastník II. ligy AVL (foto Michal Šenkeřík)


