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H R U Š O VA N S K Ý

ZPRAVODAJ
březen 2020 hrusovanyubrna.cz

MIROSLAV ROŽNOVSKÝ:  
ZASTUPITELSTVO SCHVÁLILO KUPNÍ SMLOUVU NA KOUPI BAUEROVY VILY ptala se Eva Kadlecová

Kdy budou dokončeny protihlu-

kové stěny kolem železniční trati?

Měly by být hotové do 31. 3., ter-
mín dokončení stavby je do 31. 7. Od 
tohoto data bude až do konce letoš-
ního roku probíhat zkušební provoz. 
Součástí dokončení stavby bude 
i  oprava poškozeného obecního ma-
jetku, například chodníku a  tržního 
místa na ulici Nádražní. Ve zkušební 
době bude muset probíhat v  úseku 
od tří mostů až po přejezd na Žid-
lochovice akreditované měření hlu-

ku po dobu šesti měsíců. Pokud by 
na některém úseku byl hlukový limit 
překročen, musela by být provedena 
příslušná opatření. U měření bude pří-
tomna i  obec, která obdrží výsledky 
akreditovaného měření.

V  nedávné době měla obec vy-

hlášeno výběrové řízení na pozici 

strážníka obecní policie, ale toto 

místo nakonec obsazeno nebylo. 

Ovlivní to nějak práci obecní poli-

cie?

Ano, to je pravda. Toto místo ne-
bude obsazeno, protože na výběrové 
řízení nikdo nereagoval. Zatím bude 
obecní policie pracovat v  počtu tří 
strážníků, popřípadě výběrové řízení 
po nějaké době zopakujeme. Také se 
bude rozšiřovat kamerový systém, což 
zase strážníkům usnadní práci.V  loň-
ském roce byla dohledová kamera 
umístěna na křižovatku Malinovské-
ho a Komenského ulice a teď přibude 
nově kamera na přechod železniční 
trati na ulici Vodní.

Bauerova vila - pohled z Loosovy uliceBauerova vila - pohled z Loosovy ulice
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 Výběr ze zasedání zastupitelstva a rady
Pavel Kadlec, tajemník OÚ

Níže uvedená schválená usnesení 
považujeme za nejzajímavější a nejdů-
ležitější pro život v obci. Jedná se pouze 
o  velmi stručný výběr, zájemci o  kom-
pletní výpisy usnesení je naleznou na 
webových stránkách obce v  záložce 
Úřad, v kapitole Dokumenty (www.hru-
sovanyubrna.cz/index.php/ dokumen-
ty).

Rada obce schvaluje:

• přijetí sponzorského daru ve výši 50 
000 Kč pro MŠ Hrušovany u Brna od 
spol. EL-INSTA SUN s.r.o.;

• objednávku na pořízení chemické-
ho skladu u  spol. MEVA-TEC, s.r.o., 
v ceně 164 414,80 Kč vč. DPH a ná-
jezdů;

• objednávku na opravu oplocení ví-
ceúčelového hřiště na Sídlišti u spol. 
Plotové centrum Kopeček s.r.o. 
v ceně 50 000 Kč vč. DPH;

• výzvu k  podávání nabídek na ve-
řejnou zakázku malého rozsahu 
„Modernizace bytů v 1. nadzemním 
podlaží č. p. 223 (byt č. 3 a č. 4)“;

• darovací smlouvu pro spol. Unie RO-
SKA - reg. org. ROSKA Brno-venkov, 
z.p.s., v hodnotě 5 000 Kč (nezisková 
organizace pomáhající pacientům 

s roztroušenou sklerózou);
• darovací smlouvu pro Svaz neslyší-

cích a  nedoslýchavých osob v  ČR, 
z.s., Základní organizace Brno-ven-
kov, p.s., v hodnotě 5 000 Kč;

• zahájení jednacího řízení bez uveřej-
nění FCC Česká republika, s.r.o., na 
prodloužení zakázky na svoz odpa-
du v obci Hrušovany u Brna;

• darovací smlouvu pro nadační fond 
Josefa Zimovčáka NA KOLE DĚTEM 
v hodnotě 10 000 Kč (nadační fond 
na pomoc dětským onkologickým 
pacientům).

Rada obce bere na vědomí:

• oznámení Krajského úřadu Jihomo-
ravského kraje o  termínu přezkou-
mání hospodaření obce za rok 2019: 
16. a 17. března 2020.

Zastupitelstvo obce schvaluje:

• plán investic obce 2020, včetně sta-
vební a fi nanční činnosti obce na rok 
2020, jako podkladový materiál pro 
rozpočet obce 2020, který z  těchto 
podkladů vychází, a  pověřuje radu 
obce realizací potřebných rozpočto-
vých opatření na rok 2020 a schvále-
ní potřebných smluvních ujednání;

Mohl byste vyhodnotit práci 

obecní policie za minulý rok? 

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí 
analýzu činnosti obecní policie i Policie 
ČR, abychom měli kompletní přehled 
o typech přestupků a trestných činů pá-
chaných na území obce. V  uplynulém 
roce došlo k  navýšení přestupkového 
jednání. Do budoucna lze očekávat 
zřejmě další navýšení přestupků, a  to 
především kvůli administrativním změ-
nám. Protože dosud škoda vzniklá nad 
5 tisíc Kč byla trestný čin. Nyní se prav-
děpodobně změní zákon a dojde k na-
výšení této hranice na 10 tisíc Kč. Takže 
lze očekávat i  navýšení přestupkové 
agendy, ale také samozřejmě poplatků 
za tuto činnost, kterou platíme městu 
Židlochovice. Nyní obec platí 1500 Kč 
za každou přestupkovou kauzu.

Obec v  loňském roce přijala no-

vého zaměstnance na pozici sociální 

pracovnice. Chtěla bych se zeptat, 

co je náplní její práce a zda se na ni 

mohou přímo obracet i občané.

Hlavní náplní práce je veřejné opa-
trovnictví, které ze zákona obec vyko-
nává, takže se stará o veškerou agendu 
těchto opatrovanců, včetně fi nancí, za-
stupování v  úředním styku, doprovo-
du k lékaři a podobně. Dále samozřej-
mě vykonává terénní službu, mapuje 
situaci v  obci a  slouží jako pomocný 
poradní orgán. Občané na ni mohou 
směřovat případné otázky a  ona jim 
pomůže, na jaké instituce se mají ob-
racet. Nevykonává však přímou péči 
o  občany. Kdyby si občané nevěděli 
rady s  podáním žádosti na jednotlivé 
instituce, tak jim s tím může pomoci.

Jaké investiční akce čekají Hru-

šovany v letošním roce?

Výstavba sokolovny probíhá kon-
tinuálně, nově bude zahájeno vy-
budování vozovky na ulici Stávání. 
Pokud se nám podaří zakázku vy-
soutěžit, mohla by výstavba začít 
v červnu. Proběhne poslední moder-
nizace obecních bytů na ulici Vodní. 
V případě rybářské chaty čekáme na 
vydání stavebního povolení. Plánuje-
me dětské hřiště v  ulici Pod Středis-
kem a  v  letošním roce by konečně 
měla být upravena křižovatka Tyršo-
va-Hybešova-Komenského. Největší 
investicí bude odkup Bauerovy vily, 
protože zastupitelstvo obce schválilo 
kupní smlouvu a  momentálně čeká-
me na podpis prodávajícího. 

• schodkový rozpočet obce Hrušova-
ny u  Brna na rok 2020 s  celkovými 
příjmy ve výši 63 700 000 Kč, výdaji 
ve výši 163 835 000 Kč (vč. rezervy), 
fi nancování (vč. úvěru) 100 135 000 
Kč (Schodek rozpočtu je krytý pře-
bytkem hospodaření z minulých let, 
dotacemi a úvěrovou smlouvou.);

• členský příspěvek pro dobrovolný 
svazek obce Vodovody a kanalizace 
Židlochovicko na rok 2020 ve výši 
1 342 000 Kč;

• členský příspěvek pro dobrovolný 
svazek obcí Region Židlochovicko 
na rok 2020 ve výši 57 024 Kč;

• členský příspěvek pro dobrovolný 
svazek obce Cyklostezka Brno – Ví-
deň na rok 2020 ve výši 14 256 Kč;

• odměny neuvolněným členům ZO 
Hrušovany u Brna, které jsou posky-
továny v souladu s Nařízením vlády 
č. 338/2020 Sb., o odměnách za vý-
kon funkce členům zastupitelstev 
v  platném znění, a  to s  účinností 
od 1. 3. 2020 v následujících výších: 
neuvolněný místostarosta 11 400 
Kč, radní 3 000 Kč, předseda výbo-
ru nebo komise 2 970 Kč, zastupitel 
(jen zastupitel) 1 070 Kč, příplatek za 
člena komise nebo výboru 200 Kč;
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INVESTIČNÍ AKCE ROZPOČET 

(Kč)

Přeložky vedení vysokého a  nízkého napětí 
v ulici Stávání

2 mil.

Modernizace bytů č. 3 a 4 v č. p. 223, včetně sa-
nace vlhkosti

3 mil.

Výstavba kulturního domu SOKEC 73,9 mil.
Rekonstrukce křižovatky Tyršova, Hybešova, 
Komenského

350 tis.

Výstavba rybářské chaty a demolice stávající 4,5 mil.
Zajištění úpravny vody u zdroje na Sídlišti 100 tis.
Akustické obklady, venkovní rolety, vybavení 
audiovizuální technikou v objektu SOKEC

4 mil.

Vybudování komunikace v ulici Stávání 3,5 mil.
Adaptace rodinného domu č. p. 56 na sociální 
bydlení

400 tis.

Dětské hřiště v ul. Pod Střediskem 500 tis.
Odkup Loosovy vily (Loosova 214) Rozpočtové 

opatření

OPRAVY, ÚDRŽBA, PROVOZNÍ ZÁLEŽITOSTI ROZPOČET 

(Kč)

Úhrada úvěrů, včetně úroků 3,95 mil.
Oprava komunikace u  kostela a  hřbitova (po 
dokončení stavby protihlukové stěny)

3 mil.

Spolufi nancování přístavby ZŠ Židlochovice 
(pavilon přírodních věd)

2 mil.

Recyklace stavební suti ze stavby SOKEC 250 tis.
Výsadba stromů v rekultivované části Kelblovy 
jámy

100 tis.

Oprava povrchu příjezdových ploch ke gará-
žím na Sídlišti (dokončení loňské akce)

210 tis.

Změna Územního plánu obce a pořízení územ-
ních studií

250 tis.

Spolufi nancování minimální sítě sociálních slu-
žeb v ORP Židlochovice a Jihomoravském kraji 
a dle vlastního výběru podpory

755 tis.

Dotační program obce 600 tis.

Opravy na fotbalovém stadionu (dlažba, bal-
kon, opěrná zeď)

200 tis.

Výkupy strategických pozemků, staveb, poříze-
ní geometrických plánů a zaměření pozemků

500 tis.

Pořízení odpadových nádob na bioodpad 
a kompostérů

Rozpočtové 
opatření

Rozpočty příspěvkových opatření a organizač-
ních složek obce (ZŠ, MŠ, knihovna, Klub senio-
rů, Klub rybářů, sběrný dvůr odpadů)

4,701 mil.

Jednotka sboru dobrovolných hasičů 3,095 mil.
Prořezy stromů a keřů (plán prořezů), ozeleně-
ní obce

472 tis.

Čištění kanalizačních vpustí místních komuni-
kací a deratizace

180 tis.

PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE ROZPOČET 

(Kč)

Obnova veřejného osvětlení a  rozhlasu v  uli-
cích Havlíčkova, Stávání a  Jana Koziny v  sou-
vislosti s  plánovanou kabelizací elektrického 
vedení

150 tis.

Dokumentace pro stavební povolení rybářské 
chaty

300 tis.

Přesun mostku přes Šatavu a zpevnění příjez-
dové komunikace

250 tis.

Studie MŠ Havlíčkova 1 mil.
Rekuperace tříd ZŠ Rozpočtové 

opatření

ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI ROZPOČET 

(Kč)

Vydávání zpravodaje, infokanál 390 tis.
Plán prioritních kulturních a společenských akcí 200 tis.
Finanční dary za pomoc při úspoře výdajů 
obce, terénní úpravy, ozelenění obce atd.

40 tis.

Finanční dary na zvýšení udržitelnosti vybra-
ných sociálních služeb

320 tis.

• kupní smlouvu na prodej části po-
zemku p. č. 765/1, k. ú. Hrušovany 
u  Brna, geometrickým plánem č. 
1648-50/2019 ze dne 23. 10. 2019 
označené jako pozemek p. č. 765/89, 
za cenu 68 800 Kč (jedná se o část 
pozemku obce v oplocené zahradě 
rodinného domu);

• smlouvu o poskytnutí příspěvku na 
spolufi nancování výstavby pavilonu 

přírodních věd a  rekonstrukci škol-
ní jídelny mezi obcemi Hrušovany 
u  Brna a  Židlochovice v  hodnotě 7 
732 634 Kč ve čtyřech letech 2020 – 
2023 dle splátkového kalendáře;

• obecně závaznou vyhlášku č. 2/2020 
o  evidenci trvale označených psů 
a jejich chovatelů;

• veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí 
individuální neinvestiční dotace ve 

výši 170 000 Kč pro FK 1932 Hrušo-
vany u Brna na zabezpečení technic-
kého provozu v roce 2020.

Zastupitelstvo obce vyhlašuje:

• konkurz na pracovní místo ředitele/
ředitelky Mateřské školy Hrušovany 
u Brna, Havlíčkova 169, 664 62 Hru-
šovany u Brna, IČO: 750 232 29 a po-
věřuje Radu obce realizací konkurzu.

 Výběr ze schváleného plánu investic, oprav, stavební 

       a fi nanční činnosti obce na rok 2020
Pavel Kadlec, tajemník OÚ
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 UPOZORNĚNÍ: Obecní poplatky

 KNIHOVNA

 Třídění odpadu

Jana Seďová

Jarmila Kresová, knihovnice

Pavla Dratvová

Oznamujeme, že 31. 3. 2020 jsou splatné hřbitovní po-

platky, poplatky za psa a platby z pronájmu pozemků 

a za vyhrazené parkoviště.

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a  odstraňování komunál-

ních odpadů je nutné uhradit nejpozději do 31. 5. 2020. 

Děti do šesti let poplatek neplatí.
Povinnost se vztahuje na občany s  trvalým pobytem 

v Hrušovanech u Brna i ty, kteří mají adresu na ohlašovně.

Povinni platit jsou i cizinci, kteří mají na území České re-
publiky povolen trvalý nebo přechodný pobyt na dobu del-
ší než 90 dnů, i osoby pobývající na území České republiky 
přechodně po dobu delší 3 měsíců.

Dále se poplatníkem stává fyzická osoba, která má ve 

V  březnu, Měsíci knihy, probíhají 
v knihovně besedy se školáky.  Děti se 
v nich naučí orientovat se v knihovně, 
používat katalog a  něco se dozvědí 
o knihách a spisovatelích.

Každý rok si zveme nějakého spi-
sovatele k nám na besedu. Už jsme tu 
měli Zuzanu Novákovou, Věru Řeháč-
kovou, Markétu Zinnerovou, Ivonu 
Březinovou, byl tu i pan Ivan Remun-
da, Pavel Čech, Zuzana Pospíšilová, 
několikrát manželé Márovi a oblíbený 
ilustrátor Adolf Dudek. Letos k  nám 
přijede spisovatelka dětských knih 
Martina Drijverová.

Nadále probíhají besedy o  brněn-
ském podzemí.

V minulém čísle Hrušovanského zpravodaje byla otištěna 
statistika, o kolik stoupá procento vytříděného odpadu v naší 
obci. Z ní je vidět, že třídit se daří více a více.  Moc všem dě-

kujeme, že se do třídění zapojují. 

V současné době se však situace na trhu s odpady mění 
každým dnem. Sazba za skládkování se bude neustále zvyšo-
vat, poptávka po odpadovém papíru klesá, od ledna 2020 se 
dokonce zvýšil poplatek za dotřídění odpadového papíru na 
linkách čtyřikrát. Bude tedy stále těžší udržet částku za svoz 
odpadu ve stávající výši. 

Proto bychom se každý měli zamyslet nad tím, jak naku-

vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo 
rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzic-
ká osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzic-
kou osobu. Má-li ke stavbě určené k  individuální rekreaci, 
bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, 
jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.

Nebudou-li poplatky zaplaceny včas a  ve správné 

výši, vyměří dlužníkovi obecní úřad poplatek plateb-

ním výměrem a poplatek zvýší na dvojnásobek. V pří-

padě, že dlužník nezaplatí poplatek se zvýšením ve lhů-

tě určené platebním výměrem, bude tento spis předán 

soudnímu exekutorovi, jehož služeb využíváme.

Číslo účtu: 2022877339/0800, variabilní symbol je číslo 
popisné, do poznámky uveďte jméno poplatníka.

pujeme, a začít přemýšlet o odpadu tak, aby vůbec nevznikl. 
Mnozí už zminimalizovali množství igelitových pytlíků, pro-
tože použití látkových v obchodech opravdu nikomu nevadí. 
To je skvělý začátek. Je však třeba přemýšlet dál. Co například 
zredukovat letáky ve schránkách? Opravdu je každý potřebu-
je, nebo je to jen zvyk? Stačí si na schránku nalepit cedulku, že 
si letáky nepřejete, a uvidíte, že vám chybět nebudou. 

Třídění je skvělá věc, ale musíme přemýšlet i o tom, co se 
s odpadem děje dál a tříděním si „nekupovat čisté svědomí“. 
A občas se projet kolem žabčické skládky a vidět, co zanechá-
váme našim potomkům. 
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 Výzva

 Podzemní chodby a působení novokřtěnců v Hrušovanech
Michaela Žáková, Vlasta Kadlecová, foto: Z publikace Petra Kosa K Moravským lochům

OBEC HRUŠOVANY U BRNA

Rada obce Hrušovany u Brna v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odbor-
ném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech kon-

kursního řízení a konkursních komisích vyhlašuje – konkurz na pracovní místo ředitele/ředitelky.

Mateřská škola Hrušovany u  Brna, okr. Brno-venkov, 

příspěvková organizace, IČO: 750 232 29

Požadavky:

• odborná kvalifi kace a  předpoklady pro výkon činností 
ředitele/ředitelky v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., 
o pedagogických pracovnících a o změně některých zá-
konů, ve znění pozdějších předpisů;

• znalost školských předpisů a školské problematiky;
• občanská a morální bezúhonnost;
• dobrý zdravotní stav;
• organizační a řídící schopnosti;
• komunikační schopnosti.

K přihlášce přiložte:

• úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém 
vzdělání (diplom včetně vysvědčení o státní závěrečné 
zkoušce, případně doklady o dalším vzdělání / maturitní 
vysvědčení);

Dodnes si badatelé lámou hlavu 
nad otázkami, k čemu a komu slouži-
ly dlouhé podzemní chodby v  obci. 
Nemáme však na ně odpovědi, na kte-
rých by se pamětníci a  badatelé jed-
noznačně shodovali. V  této hádance 
představovalo objevení goticky kle-
nuté chodby roku 1941 pro naši obec 
téměř převratný nález. Chodba totiž 
ústila do jedné podzemní místnosti. Ta 
představovala jakési podzemní cent-
rum, do kterého, jak se ukázalo, vedly 
i  další chodby. Archeolog Josef Skutil 
tato místa označil jako lochy, nebo-
li úkryty, využívané například v  době 
hrozeb pruských vojsk (jak naznačuje 
v místnosti objevený nápis „17-65“). Te-
orie nicméně naznačují, že podzemní 
chodby a  místnosti nemusely sloužit 
pouze v osmnáctém století, ale mohly 
být využívány i dříve, a to zejména no-
vokřtěnci jako představiteli radikální-
ho proudu evropské reformace. 

Novokřtěnci (také označováni jako 

• doklad o průběhu zaměstnání a délce pedagogické pra-
xe včetně pracovního zařazení (např. pracovní smlouvy, 
potvrzení zaměstnavatelů atd.);

• strukturovaný profesní životopis;
• písemnou pedagogickou koncepci a  koncepci rozvoje 

školy v rozsahu max. 5 normostran;
• výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 2 měsíců);
• originál, popř. ověřenou kopii lékařského potvrzení 

o způsobilosti k výkonu pracovního místa ředitele/ředi-
telky mateřské školy (ne starší 2 měsíců). 

Předpokládaný nástup na pracovní místo ředitele / ředitel-
ky: 1. 8. 2020.

Přihlášky s uvedenými doklady doručte do 15. 4. 2020 na 
adresu: Obec Hrušovany u Brna, Masarykova 17, 664 62 Hru-
šovany u Brna.

Obálku označte heslem „KONKURZ – neotvírat“.

huterité, habáni), lidé švýcarského 
a  rakouského původu, se měli v  šest-
náctém století usadit právě na Moravě, 
která se vyznačovala nejen úrodnou 
půdou, ale i možnostmi přijmout teh-
dy početné migrace sociálních skupin. 
Zároveň představovala prostředí, ve 
kterém si tyto skupiny mohly udržet 
vlastní víru a sociální osobitost. V Hru-
šovanech měli novokřtěnci hos-
podařit na cca 153 ha, přičemž 
jejich představitelem měl být 
kazatel Oswald Gleidt, který byl 
mimo jiné spoluzakladatelem 
první novokřtěnecké obce na 
Moravě v Mikulově. Novokřtěn-
ci zdůrazňovali znalost Písma, 
zastávali ideu víry a  křtu jako 
vědomých aktů a odmítali křty 
dětí a  soukromý majetek. Byli 
to výborní hospodáři, vinaři 
a řemeslníci, přičemž jsou oce-
ňováni především za své umě-
ní práce s keramikou. Na jedné 

straně si vrchnost novokřtěnců díky 
jejich schopnostem a  morálce vážila, 
v  době krizí byl ale tento reformační 
proud vrchnosti (nejen pro své bohat-
ství) trnem v  oku. Podzemní chodby 
a  místnosti tak už dříve mohly velmi 
dobře sloužit těmto pronásledovaným 
skupinám, které odolávaly dominantní 
katolické víře a praxi.

Propad na dvoře domu v Holasicích, který vedl k objevení podzemních 

chodeb a místností. (Působení novokřtěnců je doložitelné i v našem oko-

lí – především v Židlochovicích, Nosislavi, dále Vojkovicích, Holasicích)
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 Představujeme zastupitele obce: Marie Rožnovská
Rubriku připravuje: Eva Kadlecová, foto: Josef Valoušek, Marie Rožnovská

Je jich patnáct a rozhodují o podobě 
a směřování obce. Jaké mají záliby, po-
stoje a zkušenosti? V následující rubrice 
bychom vám rádi postupně představi-
li jednotlivé hrušovanské zastupitele. 
V seriálu pokračujeme se zastupitelkou 
Marií Rožnovskou.
• Má 60 let, je vdaná, rozená Nováčko-

vá a má dceru (Blanka 33 let).
• Bydlí v Hrušovanech od narození.
• Vystudovala střední ekonomickou 

školu v Břeclavi.
• Pracovala ve Státní bance v  Brně, 

poté ve fi rmě Pórobeton v Hrušova-
nech, po mateřské dovolené ve vel-
koskladu Drogerie v  Hrušovanech 
a dále v Botexu. V 90. letech začala 
podnikat, vedla obchůdek Zahrada 
a  domov v  Hrušovanech. Dále pra-
covala v Marketu u Žilků a v součas-
né době je zaměstnaná v  obchod-
ním domě v Hrušovanech jako pro-
davačka.

• Zájmy: na prvním místě rodina, ces-
tování, fotografování, zahrádka, ráda 
jezdí na kole, vaří a peče.

• V  minulosti byla členkou KDU-ČSL, 
od r. 2009 TOP 09.

• V zastupitelstvu je již od roku 1990. 
V  současnosti je radní, kandidovala 
za TOP 09.

• V minulosti byla ve fi nančním výbo-
ru, v redakční radě zpravodaje a Ko-
misi sociální a bytové, nyní je před-
sedkyní Komise sociální a bytové.

Proč jsi kandidovala do zastupi-

telstva?

Chtěla jsem pracovat ve prospěch 
občanů, například v komisích. Stejně tak 
jako můj manžel cítil, že chce tu politiku 
dělat, tak i  já to tak vnímala. Bavilo mě 
především dělat akce pro občany jako 
dětské dny nebo Svátek matek. Také 
jsem pracovala v  obchodě, kde jsem 
byla v kontaktu s občany, oni se mi často 
svěřovali se svými problémy. Někdy mi 
ale vadí, že lidé říkají jen to špatné a neu-
mí pochválit. A když jim něco vadí, tak se 
neumí za svůj názor postavit otevřeně. 

Jsi v  zastupitelstvu dlouhodobě 

i se svým manželem. Jak to vnímáš?

No já to vnímám pozitivně, protože 
si s ním v politice rozumím. Vždy se mi 
líbilo, že když lidem něco slíbil, tak se to 
snažil splnit. Já jsem stále vnímala, že při 
své práci potřebuje mou podporu. Tře-
ba když je z práce psychicky unavený. 

Jsi dlouhodobě lidem na očích. 

Jak jsi přijala pozici veřejné osoby 

v Hrušovanech?

Vůbec mi to nevadí. Vždy jsem s lid-
mi vycházela dobře. Někdy, když vyjdu 
z  domu, už mě lidé zastavují a  řeší se 
mnou nejrůznější problémy. Většinou 
se zajímají o to, co se bude stavět nebo 
třeba kácet. Teď momentálně hodně řeší 
vlak do Židlochovic, tak se jim to vždyc-
ky snažím vysvětlit. Někdy mám i pocit, 
že se bojí jít zeptat na úřad, anebo se jim 
tam jít nechce, a proto zastavují mě.

Co ti přináší členství v  politické 

straně?

Už po revoluci jsme vstoupili do 
ČSL (KDU-ČSL), kterou jsme dvacet let 
v  Hrušovanech vedli. Vnímala jsem to 
jako prospěšné, protože jsme se naučili 
vést schůze a  diskutovat. Naučili jsme 
se i prohrávat. V té době jsme pořádali 
táboráky, vedli jsme Orla, pořádali Svá-
tek matek a hodové mše. Bylo to časově 
náročné, ale máme na to hezké vzpo-
mínky. Později jsme ponechali sportov-
ní činnosti a  věnovali se více politice. 
V této době jsme se seznámili s mnoha 
politiky v parlamentu i na kraji. 

Kandidovala jsi někdy i na jiné po-

zice než do obecního zastupitelstva?

Ne, nikdy. Já jsem neměla tyto am-
bice. Je to také tím, že jsem typ člověka, 
který chce lidem pomáhat, ale vnímám, 
že jsem neprůbojný člověk, který nedo-
káže lidem dávat úkoly. Proto jsem taky 
vždy kandidovala s  manželem. On je 
ten tahoun, já nejsem řídící typ jako on.

Co ti v Hrušovanech chybí?

Myslím si, že pro společenský a spor-
tovní život je zde dobré zázemí. Nemy-
slím si, že by Hrušovany měly mít su-
permarket, to bych ani nepodporovala. 
Hodně občanů řeší, že zde chybí slušná 
restaurace. Výstavbou kulturního centra 
SOKEC tuto restauraci konečně bude-
me mít.

Zatím tady postrádám nějaké zaří-
zení pro seniory. Obec vlastní rodinný 
dům na Masarykově ulici č. p. 56, kde 
by v  budoucnu mohlo vzniknout tře-
ba něco podobného. Podle mě by bylo 
lepší, kdyby obec poskytla jen nemovi-
tost a zřizovatelem se stala nějaká jiná 
organizace. Myslím, že pro rodiny s dět-
mi je tu aktivit dost, není potřeba to roz-
šiřovat. Chybí tu další nájemní obecní 
bytový dům, ten by mohl vzniknout 
nad Sídlištěm. Byla bych pro to, aby byly 
byty přiděleny rodinám s dětmi, osamě-
lým lidem či lidem nemocným. Obecní 
byty jsou zárukou, že nájemné neroste 
tak rychle. Problém ale je, jestli by to ne-
znamenalo, že bychom jednu bytovku 
obsadili, ale stejně by byli další žadatelé. 
Navíc stát a obec řeší věci, které by prio-
ritně měla řešit rodina.

Jsi předsedkyní Komise sociální 

a bytové. Jaké jsou úkoly této komise?

Hlavním úkolem je přidělovat obec-
ní a sociální byty, včetně mapování soci-
ální situace v obci. Žádostí o takové byty 
je hodně a není vůbec snadné rozhod-
nout, kdo takový byt má získat. Komise 
doporučuje přidělení bytu na základě 
posouzení, kdo je podle nás ten nej-
potřebnější. Když přijde nějaká žádost, 
musíme zjistit, kde mají trvalé bydliště, 
zda vlastní nějakou nemovitost, posu-
zujeme jejich fi nanční situaci a sociální 
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 Ukliďme svět, ukliďme Česko 2020
Pavla Dratvová

I letos se mohou hrušovanští dobrovolníci zúčastnit s Ko-
misí životního prostředí celosvětové akce „Ukliďme svět, 
ukliďme Česko“, která se koná 4. dubna 2020. V tomto roce 
však nebudeme jen uklízet, ale i zkrášlovat okolí. Se společ-
ností Sázíme stromy máme na toto datum domluvenu výsad-
bu 12 ks ovocných dřevin u kynologického klubu (ořešáky, 

zázemí. A navrhneme radě obce, komu 
byt přidělit. Nájem mají většinou stano-
vený na rok nebo na dva, a  pokud ho 
platí, je jim většinou prodloužen. Lidé tu 
mají jistotu, že když řádně platí nájem, 
udrží si sociální bydlení.

Dokážeš si představit, že bys sama 

byla klientkou sociálního zařízení?

Kdybych byla úplně sama, tak ano. 
Ale dcera říká, že by mě nikam nedala. 
Nikdy nevíme, jak to dopadne. Nejradši 
bych byla, aby to bylo tak, jak jsme do-
chovali rodiče, to znamená doma. Kdy-
bych někdy potřebovala opečovávat, 
tak bych byla radši, aby to dělali rodinní 
příslušníci.

Je podle tebe obec dostatečně 

bezbariérová?

Třeba obchodní dům je bariérový, 
občané si stěžují, že by tam měl být vý-
tah. I pošta s tím má podobné problémy. 
U těch starších budov je to problematič-
tější. Je dobře, že zdravotní středisko už 
je bezbariérové. Chodníky se přizpůso-
bovaly i pro nevidomé, ale pořád je co 
zlepšovat. Myslím si, že se Hrušovany 
v této oblasti výrazně zlepšily.

V  posledním zpravodaji byla in-

formace, že obec zvažuje koupit 

Bauerovu vilu. Myslíš si, že je to dob-

rý nápad?

Stoprocentně. Na začátku 90. let 
v  souvislosti s  privatizací Svitu žádal 
manžel, aby budovu ministerstvo pře-
vedlo na obec za korunu, s čímž oni ne-
souhlasili. Je zajímavé, že ji obec získá 
až po takové době. Je to díky tomu, že 
se v územním plánu udělalo předkupní 
právo. Majitel musí v  případě záměru 
prodeje nejdříve oslovit obec, což také 
udělal. Ačkoliv Jihomoravský kraj i  Mi-
nisterstvo kultury přislíbilo velkou po-

moc, tak to bude velká zátěž pro obec. 
Myslím si, že to pro nás bude prospěšné 
z důvodu rozvoje turistiky a podnikání.

V  předminulém zpravodaji pro-

běhla anketa o regionálním vysílání, 

tzv. infokanálu.  Co ty si o infokanálu 

myslíš?

Je pravda, že už to asi sleduje jen pár 
seniorů. Dřív jsem měla pocit, že mě lidé 
upozorňují, když infokanál třeba nefun-
goval, ale teď už to tak úplně není. V mi-
nulosti jsem existenci infokanálu hod-
ně obhajovala, ale dnes mám pocit, že 
i těch materiálů je od spolků málo. Tato 
doba je více informační, lidé to mají 
všechno na internetu a je to zadarmo.

Budeš kandidovat v  příštím vo-

lebním období?

Tak to už kandidovat nebudu. Mys-
lím si, že po třiceti letech v místní politi-
ce jsme tomu dali už úplně všechno, ale 
elán, dravost a  houževnatost už mizí. 
Rádi s  čímkoliv pomůžeme, ale řízení 
obce už necháme na nové generaci. 
Přála bych si, aby to byli aktivní, zod-
povědní a  draví lidé. Musí mít znalosti 
z různých oborů, účastnit se akcí v obci 
a  měli by být schopni odpovídat na 
otázky občanů.

Jaký by měl být nový starosta?

Měl by být pracovitý, spolehli-
vý, umět s  lidmi mluvit a  hlavně chtít 
udělat pro obec co nejvíc. Důležité je, 
aby nebyl jen na úřadě, ale mezi lidmi. 
A mohla by to být i žena, pokud by si vě-
řila a měla ty ambice. Myslím, že by se 
ženy a muži měli v politice doplňovat, 
ženy mají často jiný přístup. A ta změ-
na by tu možná byla i vítaná. A nemusí 
to být ani rodačka, manžel taky nebyl 
rodák. Je potřeba to tak brát, teď už je 
v Hrušovanech hodně přistěhovalých.

Jaké máš plány na důchod?

Těším se na to, až budeme jezdit na 
kole a navštěvovat dceru v Praze. Napl-
ňuje mě i  úplně normální trávení dnů 
s  manželem. Rádi si pustíme muziku, 
třeba 80. léta, ale i hudbu vážnou nebo 
irskou. A u toho relaxujeme. Nebo budu 
na zahrádce, večer se projdeme do Žid-
lochovic a zpátky. Zkrátka vím, že doká-
žeme žít spolu. 

A  nebude vám chybět, že už ne-

jste ve vedení obce?

Ne, nebude. Já to vnímám i  tak, že 
jsme získali v posledních volbách velmi 
vysoký počet hlasů, cítím to i  jako po-
děkování od občanů a myslím, že naše 
doba už přišla.

Chceš něco vzkázat občanům?

Chtěla bych jim poděkovat. Vážím si 
toho, že nás občané podporovali. Přeji 
jim a přeji i nám, aby se nám v naší obci 
společně dobře žilo. 

Marie Rožnovská na akci spolku Úsměvy, který pomáhá lidem 

s Downovým syndromem

třešně, švestky, jabloně, hrušeň, jedlý jeřáb) a dubů a vrby na 
pláži u rybníka Šejba. A když nás bude víc, stihneme i upravit 
závlahové mísy u ovocných stromů podél Šatavy u Wembley 
a  pořádně je zalít. Podrobnosti budou včas upřesněny na 
webu obce, obecním facebookovém profi lu a fb profi lu Tá-
borníků, kteří s jarním úklidem v Hrušovanech začali.
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  Základní škola Hrušovany u Brna    
Jarmila Motlíčková, ředitelka ZŠ

Podařilo se nám sehnat nového odběratele starého pa-
píru, takže sběrová soutěž opět může pokračovat. Kontejne-
ry na papír budou znovu přistavovány do sběrného dvora. 
Přednostně noste prosím staré noviny, časopisy a  letáky. 
Děkujeme. 

V  březnu se těšíme na čtenářské besedy v  knihovně 
a besedu se spisovatelkou Martinou Drijverovou. Přivítáme 
v prvních třídách předškolní děti, na které se budeme těšit 
u zápisu v úterý 21. 4. 2020.

Poetický leden v 1.A

Návštěva knihovny

Jitka Coufalová, foto: Jitka Coufalová

Iveta Bidrmanová, foto: Iveta Bidrmanová

Po příjemně strávených vánočních prázdninách jsme se 
opět pustili do pilné práce. Přibývá písmenek, která už umí-
me číst a  psát a  počítáme ostošest. Žáci měli možnost vy-
slechnout si praktická poučení týkající se zdravého životní-
ho stylu a stravování ve výukovém programu Zdraví dětem. 
Vrcholem měsíce bylo předání prvního školního vysvědčení. 
Také jsme si hráli na básníky a vyhlásili jsme soutěž ve tvoření 
básní o naší třídě. Jak se žákům dařilo, posuďte sami z násle-
dujících ukázek.

Vezmeme si učebnice, 
sedneme si do lavice. 

Záda hezky narovnáme, 
do ručky si tužku dáme. 

Písmenka a číslice, 
učíme se velice. 

Pozorně vždy nasloucháme, 
z vysvědčení radost máme. 

Eliška

Každé ráno se oblečeme, 
do školy s radostí utíkáme. 

V hodině češtinu, 
matiku probíráme, 

s učitelkou každého hodnotíme. 
Arminka

Máme rádi školu, 
nechce se nám domů, 
učitelka je moc prima, 

zkoušet nás zapomíná. 
Elinka

Když má někdo ve třídě narozky, 
přináší to všem hodně radosti. 

Pytlík bonbónů si od něj vezmeme 
a potom mu rukou třeseme. 

Aby se v přání nepřetrhla nitka, 
popřeje i paní učitelka Jitka. 

V  úterý 25. února navštívili žáci 1.B místní knihovnu 
v  Hrušovanech u  Brna. Seznámili se s  jejím prostředím 
a uspořádáním knih různých žánrů - počínaje leporely, dět-
skými knihami pohádek, říkadel a básní až po encyklopedie.

Návštěva knihovny měla i  naučný charakter. Žáci se 
dozvěděli, jak pečovat o  knihy a  k  čemu nám slouží. Paní 
knihovnice nám předčítala úryvek z pohádky „Červené Kar-
kulky“, žáci si mohli knihy sami prohlédnout, zalistovat si 
v nich nebo popřípadě si něco přečíst.

Na závěr paní Kresová přečetla z  knihy pod názvem 
„Knihovnické pohádky“ od Zuzany Pospíšilové kapitolu 
o vzniku první knihy.

Nacpeme si plné papule 
a smějeme se u tabule. 

A pak zvoní. Chtějí nás snad mučit? 
Musíme se zas jít učit. 

Nina

Naše třída 1.A, 
kluků je tam většina, 

holek je jen pár, 
to je teda dar. 

Amelie

My jsme žáci 1.A, 
co to pro nás znamená? 

Zábavu i učení, pro nás žádné mučení. 
Když dostanem úkoly, 

pospícháme ze školy za mámou i za tátem, 
pomůžou mi s diktátem. 

A když máme matiku, máme deset prstíků, 
1, 2, 3, 4, 5 – spočítáno máme hned. 

Mikuláš

První vysvědčení v 1.A
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Masopust

Plavání

Vybíjená na ZŠ T. G. Masaryka 

v Hrušovanech u Brna

Martina Hanzlíková, foto: Markéta Dvořáková

Martina Hanzlíková

Michal Řihánek, foto: Michal Řihánek

V pátek 14. února 2020 proběhlo v prvních a druhých tří-
dách projektové vyučování na téma masopust. Děti přišly 
do školy v krásných maskách, mezi kterými nechyběli ne-
věsta, medvěd, policista, zvířátka i laufr a kobyla. Řekli jsme 
si něco o tradicích, které k masopustu patří, a vypracovali 
úkoly na toto téma. Druhou hodinu jsme se potom všich-
ni sešli v tělocvičně a zažili jsme ten pravý masopustní rej 
– představení masek, zpívání a nakonec i tanec s koštětem. 
Den plný legrace a zábavy jsme si moc užili a s dobrou nála-
dou jsme odcházeli na jarní prázdniny. 

Od listopadu do konce února jsme s druháky jezdili ka-
ždou středu na kurz plavání do bazénu v Hustopečích. Ně-
které děti s plaváním teprve začínaly, jiné už základy zvlá-
daly a  s  pomocí instruktorek se v  plavání zdokonalovaly. 
Všichni si zkusili splývání, výdech do vody, různé techniky 
plavání a někteří i potápění. Na konci kurzu dostaly všechny 
děti mokré vysvědčení, kde měly napsáno, co všechno už 
ve vodě zvládnou. S instruktorkami jsme se rozloučili pokři-
kem „zdar, zdar, zdar“ a už se všichni moc těšíme na příští 
rok, kdy budeme do Hustopečí opět jezdit.

Ve čtvrtek 27. února 2020 se v naší škole konal XIV. ročník 
tradičního turnaje ve vybíjené „O pohár hrušovanské školy“. 

Za pozornost stojí, že letos uplynulo 15 let od výstavby 
nové školní tělocvičny.

Turnaje se zúčastnilo šest základních škol včetně té naší. 
Hostující týmy k nám přijely z Modřic, Židlochovic, Rajhra-
du, Vranovic a  Žabčic. Hrálo se systémem na dvě skupiny 
podle pravidel platných pro soutěže AŠSK. Na základě vý-
sledků každé skupiny sehrály školy další utkání o první, třetí 
a páté místo. 

Celý turnaj se odehrál v duchu fair play, žáci v publiku 
fandili svým týmům, hrálo se s velkým nasazením a to do-
hromady vytvářelo zdravou soutěživou sportovní atmo-
sféru. Pro všechny účastníky klání byly připraveny diplomy 
a  také malé občerstvení, pro první tři vítězné týmy navíc 
i cenné poháry. 

Věříme, že kromě cen si hráči odvezli i  jedinečné spor-
tovní zážitky.  

Chtěl bych poděkovat za účast všem týmům a za pomoc 
všem našim kolegům z  pedagogického sboru a  ostatním 

Masopust ve 2.A

Žáci z 1.B v hrušovanské knihovně

Už nyní se těšíme na 26. května, kdy proběhne akce „pa-
sování na čtenáře“. 

Beseda se spisovatelkou
Monika Betášová, Jiří Mrázek

Dne 6. 2. 2020 jsme se s žáky 5. ročníků vypravili do Měst-
ské knihovny v Židlochovicích. Byli jsme pozváni na besedu 
se spisovatelkou Klárou Mayerovou.

Na titul s názvem „Kdy má králík bobky?“ jsme byli neo-
byčejně zvědaví. Copak vy to víte, kdy má králík bobky?  
…nebudeme vás dlouho napínat. Kniha čerpá z vlastních 
zkušeností autorky s nepřijetím a šikanou v dětském věku. 
Spisovatelka předčítala úryvky ze své knihy a s dětmi vedla 
živou debatu o tomto ožehavém tématu. 
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Vysvědčení pod mamutem
Lenka Šnajnarová, Michal Řihánek, foto: Michal Řihánek

Stalo se téměř tradicí vydávat žákům čtvrtého ročníku po-
loletní vysvědčení v muzeu Anthropos.

Ani letos nebyla žádná výjimka, a tak se čtvrťáci dočkali své-
ho výpisu z vysvědčení pod starým známým mamutem. A že 
ten toho již pamatuje… Kromě vysvědčení jsme měli možnost 
nahlédnout do života našich dávných předků formou komen-
tované prohlídky ve stálé expozici věnované pravěku. 

Získali jsme spoustu nových a  zajímavých poznatků 
o tomto pravěkém světě. Výstava nás zaujala a nové znalosti 
určitě využijeme ve vlastivědě.

Předáním vysvědčení jsme důstojně zakončili 1. pololetí 
a nakonec se rozloučili i s mamutem. Ahóój, starý brachu, tak 
zase někdy příště!

Žáci 4.B dostali vysvědčení v AnthroposuHrušovanský tým na turnaji ve vybíjené

zaměstnancům i  těm z  hostujících škol, kteří přiložili ruku 
k dílu a přispěli tak ke zdárnému průběhu celého turnaje.

Celkové výsledky turnaje (výsledné pořadí školních týmů):
1. ZŠ Hrušovany u Brna
2. ZŠ Žabčice
3. ZŠ Vranovice
4. ZŠ Židlochovice
5. ZŠ Rajhrad
6. ZŠ Modřice

Složení školního týmu: 
4.A  (Jakub Motyka, Matyáš Studený). 4.B (Jiří Feitl, Ště-

pán Šifel). 5.A (Lucie Červená, Dan Slanina, Aleš Viktorin, To-
máš Viktorin). 5.B (Samuel Bodó, Daniel Dvořák, Sebastián 
Kvarda, Adam Volec).

ZÁPIS DO 1. TŘÍD
proběhne

v úterý 21. 4. 2020 od 14 do 17 hod.

s sebou přineste:
• rodný list dítěte

• občanský průkaz doprovázejícího rodiče
• vyplněnou Žádost o přijetí do 1. ročníku

• vyplněný Zápisní list
• prohlášení zákonných zástupců

Těšíme se na vás!

Základní škola T. G. Masaryka
Hrušovany u Brna
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 Krátké zprávičky z naší školičky…

 Činnost T.J. Sokol Hrušovany u Brna

Eva Černíková, foto: Adéla Karešová

Pavel Kadlec, foto: Pavel Kadlec

První pololetí se přehouplo a naše děti vykročily spolu 
s paními učitelkami do pololetí druhého. Po pěkném pod-
zimu přišla zima. Během tohoto období se děti mají sezna-
movat s jejími typickými znaky. Při pohledu z okna však le-
tos více než v letech minulých bylo velmi těžké odhadnout, 
jaké to vlastně máme roční období. A tak musely paní uči-
telky často improvizovat, aby si děti užily zimní radovánky. 
Připravily „koulovačku“ s vlastnoručně vyrobenými papíro-
vými koulemi, „klouzání“ po koberci s mikrotenovými sáč-
ky na nožkách, slalom na plastových „lyžích“ nebo pokusy 
se zmrazením vody v mrazáku a  jejím rozpouštěním. Díky 
tomu si děti užily spoustu legrace i bez sněhu.

Zimní období s  sebou tradičně přináší adventní těšení 
na Ježíška a vše, co je s tímto kouzelným časem spojeno. Tak 
se i naše děti plné radostného očekávání seznámily s tradi-
cemi, počínaje mikulášskou nadílkou. Vyráběly dárečky pro 
své nejbližší, připravovaly vánoční posezení pro rodiče, kde 
předvedly, co se od začátku školního roku naučily. Nezapo-

Ve svém příspěvku bych rád zmínil pár 
zajímavých statistických a  praktických in-
formací. 

Aktuálně evidujeme 123 členů, kteří za-
platili příspěvky na rok 2020, z toho je 71 
mladších 18 let. Nejstarší člence je 80 let 
a nejmladší 1 rok. Evidujeme 8 dětí před-
školního věku, 55 žáků, 8 dorostenců. 65 % 
členstva jsou ženy a jen 35 % muži.

Základní výše příspěvků je 300 Kč za ka-
lendářní rok pro děti a mládež, 500 Kč pro 
dospělé a 300 Kč pro seniory. V kroužcích 
moderní gymnastiky a  cvičení pro ženy 
jsou navíc speciální příplatky na trenéry.

V níže uvedené tabulce naleznete přehledným způsobem rozpis našich kroužků: 
Všestrannost – cvičení pro 
děti
(pro pokročilé)

Úterý 17:00 – 18:00 Školní tělocvična
Čtvrtek 17:30 – 18:30 Sportovní hala Jízdárenská
Úterý 16:00 – 17:00 Školní tělocvična

Moderní gymnastika Pondělí 16:00 – 18:00 Sportovní hala Jízdárenská
Čtvrtek 15:30 – 17:30 Sportovní hala Jízdárenská

Volejbal pro mládež

(pro pokročilé)

Středa 18:00 – 19:00 Školní tělocvična
Čtvrtek 18:30 – 19:30 Školní tělocvična
Úterý 18:00 – 20:00 Školní tělocvična

Cvičení s Janou 
(pro ženy)

Pondělí 18:00 – 19:00 Sportovní hala Jízdárenská
Čtvrtek 17:30 – 18:30 Sportovní hala Jízdárenská

Všestrannost – seniorky Pátek 16:15 – 17:15 Školní tělocvična
Volejbal – smíšený tým, II. 
liga AVL 

Pondělí 20:00 – 21:30 Sportovní hala Jízdárenská
Čtvrtek 19:30 – 21:30 Sportovní hala Jízdárenská

mněli jsme ani na naše starší spoluobčany a přišli jsme jim 
popřát pěkné Vánoce do Klubu seniorů a Betánie s přáníč-
kem a písničkou na rtech. A i v naší školce Ježíšek naděloval. 
Děti si ve třídách rozbalily pěknou hromadu dárků a s  ra-
dostí se pustily do hraní.

Kromě zajímavých vzdělávacích a  tvořivých činností, 
které pro naše děti denně připravují paní učitelky ve tří-
dách, měly děti možnost užít si návštěvu zábavního cent-
ra BONGO, poslechnout si milou naučnou pohádku Zima 
v bílém kožíšku pana dr. Pavla Macků doprovázenou krás-
nými fotografi emi z  krajiny za polárním kruhem, zabub-
novat si s panem Jiřím Boudou. Dozvěděly se také, jak se 
chovat k pejskům a co vše umí pes, který je vycvičen pro 
canisterapii. A  již tradičně nás navštívily herečky Divadla 
Špílberg, tentokrát s pohádkou Maxipes Fík. Společně děti 
zažily mnoho pěkného a také se hodně naučily. Nyní se už 
těší na jaro, stejně tak jako my všichni. Tak ať je plné sluníč-
ka a radosti.
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 Klub rybářů
Lukáš Zekl, foto: Josef Valoušek

Výroční členské schůze rybářů se uskutečnila dne 25. led-
na 2020 v zasedací místnosti OÚ za přítomnosti starosty obce 
pana Miroslava Rožnovského.

Jsem moc rád, že dorazili i někteří jubilanti, kteří oslaví v le-
tošním roce svá životní jubilea. Co se týče programu samotné 
schůze - byly přečteny zprávy (administrativní, ekonomická, 
brigádnická a hospodářská) za rok 2019, důležitým bodem 
byla také diskuze všech o  organizačně-rybníkářském řádu 
na rok 2020. O veškerých návrzích na změny od rybářů bylo 
hlasováno a vše bude zohledněno v řádu na rok 2020, který 
dostane každý rybář při prodeji povolenky. V závěru schůze 
proběhla diskuze, ve které odpovídal na dotazy i pan staros-
ta. Snažili jsme se konstruktivně odpovídat a  vše vysvětlit. 
Představili jsme také plány na letošní rok. Schůzi navštívil pan 
fotograf - Ing. Josef Valoušek. Děkujeme za foto!

Chtěl bych zdůraznit, že naše jedno-
ta je otevřený spolek. Uvítáme každého, 
kdo by měl zájem se přidat a kdo přijde 
se zajímavým nápadem či aktivitou. Dě-
kuji všem, kteří se aktivně podílí na čin-
nosti naší jednoty. Velmi si vážím každé 
pomoci a spolupráce. 

Cvičení všestrannosti se sestrou JanouHonzík už umí cvičit na kruzích

Zpráva o administrativní činnosti 

Klubu rybářů za rok 2019
Lukáš Zekl 

V loňském roce 2019 proběhl rybář-
ský kroužek pro mládež, a to od února 
do konce června 2019 pod vedením 
pana Mahovského. Navštěvovalo jej 
sedm dětí, které na podzim dostaly 
pamětní listy za úspěšné absolvování 

kroužku. Jsem moc rád, že se členská zá-
kladna rozrůstá o mladé nadějné rybáře.

Klub rybářů v loňském roce také po-
řádal v dubnu 6. rybářské závody, v so-
botu pro dospělé a v neděli pro mládež 
i ženy. V měsíci červnu proběhly 7. rybář-

ské závody, opět pro dospělé a v neděli 
mládež a ženy.

Společně s  panem Bedřichem Štěr-
bou, který je členem Klubu rybářů, jsme 
umístili kolem rybníka na stromy budky 
pro ptáky a hmyzí hotýlek. S nápadem 
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 Tříkrálová sbírka
Pavel Kadlec, foto: Josef Valoušek

Začátkem roku proběhla tradiční Tříkrálová sbírka ve 
prospěch neziskové organizace Charita Česká republika. Tři-
náct hrušovanských skupinek prošlo v neděli 12. ledna pře-
dem stanovené ulice a dům od domu se zvonilo a zpívalo. 
Čtrnáctá skupinka ve svém rajonu koledovala o den dříve 
z časových a rodinných důvodů. 

Díky úsilí těchto dobrovolnických skupinek a  štědrosti 
dárců se v naší obci podařilo vybrat 93 093 Kč. Je to o 17 
tis. Kč více, než byl dosavadní rekord z roku 2018. Stojí za to 
uvést, kolik se vybralo v okolních obcích, např. v Židlochovi-
cích 103 132 Kč, v Rajhradě 76 765 Kč, ve Vojkovicích 43 960 
Kč, v Unkovicích 27 800 Kč, v Blučině 83 630 Kč nebo v Žab-
čicích 50 185 Kč.

Výtěžek sbírky je určen na pomoc nemocným, handica-
povaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak 
sociálně potřebným skupinám lidí, a to především v regio-
nech, kde sbírka probíhá. Desetina výnosu sbírky je každo-
ročně určena na rozvojovou pomoc v zahraničí.

Celkově se v Česku vybralo přes 130 milionů Kč, v regio-
nu Oblastní charity Rajhrad 4 716 871 Kč. 

Rozdělení prostředků je podle vnitřního klíče Charity ČR 
stanoveno takto: 65 % vybraných prostředků se vrací chari-
tám, které je vykoledovaly, 15 % je určeno na velké diecézní 
projekty, 10 % na rozvojové projekty v zahraničí, 5 % na pro-
jekty Charity Česká republika, 5 % jsou zákonné režie sbírky.

Jaký je záměr Oblastní charity Rajhrad se získanými fi -
nancemi? 
• Vybudovat velmi potřebný nový výtah v budově hospice 

sv. Josefa pro přemisťování hospicových pacientů.
• Rekonstruovat některé vícelůžkové hospicové pokoje na 

jednolůžkové.
• Pořídit zdravotní a  kompenzační pomůcky a  pomůcky 

pro manipulaci s imobilními klienty.

Velmi děkujeme všem občanům, kteří přispěli, a  to ja-
koukoli částkou. Mimořádné poděkování patří koledníkům 
za to, že obětovali svůj volný čas pro tuto smysluplnou a bo-
hulibou akci. 

Zdroj: www.rajhrad.charita.cz; www.trikralovasbirka.cz

Koledníci před kostelem

přišel sám pan Bedřich Štěrba, který 
budky a hotýlek vyrobil. Chceme tímto 
krokem podpořit životní prostředí a při-
spět k výskytu různých druhů živočichů 
kolem rybníka.

V průběhu roku jsme také uspořáda-
li tři rybářské noci; jarní rybářskou noc 
v  květnu, dvě letní noci – jednu v  čer-
venci a  druhou v  srpnu. Návštěvnost 
vždy máme kolem 25 účastníků přes 
noc. V měsíci květnu Klub rybářů pořá-
dal výlet do Živé vody v Modré, výletu 
se účastnili mladí rybáři a někteří rodiče, 
autobus jsme plně obsadili. Klub rybá-
řů pod záštitou obce Hrušovany u Brna 
pořádal na rybníku tradiční rozloučení 
s prázdninami ve formě rybářských zá-

vodů pro mládež a ženy. Vše se vydařilo 
na jedničku – občerstvení máme vždy 
zajištěno na všech závodech a ceny pro 
všechny.

Nesmírně si vážím odvahy a  prá-
ce celého předsednictva Klubu rybářů 
něco vytvářet:

1. Lukáš Mikula a  Michal Povolný – 
tvoří s námi tým, který se stará o občers-
tvení na všech akcích a soutěžích;

2. Libor Hrnčiřík – hlavní rozhodčí 
a organizuje činnost všech akcí a soutěží;

3. Milan Kloupar ml. – místopředseda 
Klubu rybářů, jmenován do funkce od 1. 
10. 2019 Radou obce na návrh předsedy 
KR HuB. Přeji mu hodně úspěchů a  ra-
dost z práce mezi rybáři;

4. Zdeněk Mendl – hospodář, který 
svůj veškerý volný čas věnuje rybníku 
a péči o něj. Jeho práce je vždy obětavá 
a cílevědomá. Přes tři měsíce jsme úzce 
spolupracovali jen my dva spolu sami 
bez místopředsedy a všechno fungova-
lo zejména díky naší vzájemné podpoře 
a  důvěře. Pan hospodář se především 
snaží o  čistotu rybníka a  vždy si hlídá, 
aby byla posekaná tráva kolem břehů, 
jelikož nám jde o komfortní rybolov pro 
všechny naše členy.

Já osobně děkuji za spolupráci všem, 
které jsem zmínil. Tvoříme výborný tým. 
Děkuji také obci Hrušovany u  Brna za 
pomoc, kterou poskytne, když ji potře-
bujeme.
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 Táborníci 
Zimní výlet Třeštík 2020
Veronika Vymazalová a Petr Tesař, foto: Tomáš Franěk

V lednu jsme se vydali do Beskyd na 
zimní čtyřdenní výlet. Již tradičně nám 
přechodným útočištěm byla chata 
Třeštík s  ideální polohou jak pro lyžo-
vání, tak pro zimní turistiku. Na místo 
jsme dorazili ve čtvrtek večer. Ubyto-
vali jsme se, snědli večeři, řekli jsme si 
nejnutnější informace a  pak už jsme 
zalehli, abychom si odpočinuli a  na-
brali síly na další den. 

V  pátek ráno nás přivítal slunečný 
den ideální jak na lyžování, tak i na po-
řádnou procházku a bobovačku. Po 9. 
hodině jsme se začali rojit před chatou 
a rozebírat si vybavení. Každý nakonec 
zdárně našel to své a  vyrazili jsme ke 
svahu. První jízda byla zkušební, kaž-
dý musel sjet kus kopce, abychom se 
mohli rozřadit do výkonnostních sku-
pin. Po rozřazení už jsme všichni jezdili 
ve skupinkách. Byly ideální podmínky 
a svah jsme měli skoro pro sebe. Kolem 
12. hodiny se ozval hlad a my se sešli 
dole pod kopcem a vydali se na oběd 
do chaty. Odpoledne jsme zase jezdi-
li, a to až do 16 hodin. Kdo však sněhu 
neměl ještě dost, mohl přezout lyžáky 
a jít si zabobovat.

Nelyžaři vyrazili již před devátou 
podél sjezdovky a  pak lesem po žluté 
značce až na kopec, kde počkali, až vlek 
vyveze první lyžaře. Poté vyrazili tradič-
ně na rozhlednu Čarták. Ta jim poskyt-
la útočiště před zimou během svačiny, 
a jelikož jim počasí přálo, tak i krásné vý-
hledy do okolí. Z rozhledny pokračovali 
ke skoro zamrzlému pramenu Vsetínské 
Bečvy a od něj už zpět na chatu. Po ces-
tě jim příjemně vyhládlo, a tak většina 
talířů po obědě zela prázdnotou. Sluníč-
ko se ani po obědě neschovalo a vesele 
koukalo, jak jim to pěkně jezdí z kopce 
na všem, co bylo po ruce. Sáně, boby, 
lopaty, igelity i matrace v pytlích. To vše 
svištělo neúnavně z kopce až do svači-
ny. Po svačině ti  nejvytrvalejší vyrazili 
opět bobovat, tentokrát i s lyžaři. A kdo 
už měl pro dnešek zimy dost, tak si krátil 
čas v chatě u deskových her. Po večeři 
jsme se sešli u  společného programu 
z dílny vedoucích.

I když bylo v sobotu o něco chlad-
něji než v  pátek, lyžaři zase celý den 
strávili na svahu a jezdili jednu jízdu za 
druhou.

Kdo nešel na svah, vyrazil dopole-
dne na výlet. V plánu byla procházka 
z Bumbálky do Bílé zasněženou kraji-
nou. Sluníčko krásně svítilo, ale ve stí-
nu zima pěkně tahala za uši. Po svači-
ně jsme byli ztuhlí mrazem, a tak jsme 
přidali do kroku, abychom se zahřáli. 
Během cesty jsme koukli na sirný pra-
men a na zvířátka v oboře Bílá. A přes-
ně ve dvanáct, jak bylo domluveno, 
jsme došli k autobusu a hurá na oběd. 
Po obědě i  po svačině se opět frčelo 

z kopce na čemkoli a v nejrůznějších 
pozicích.

Po  náročném dni jsme si pak užili 
v  chatě zaslouženou relaxaci a  rege-
neraci. Prvně jsme se ohřívali v sauně, 
následně chladili ve sněhu, což byla 
pořádná výzva, a nakonec se šli vykou-
pat do vířivky. Večer jsme pak strávili 
všichni společně a koukli se na fi lm.

Ani v neděli jsme si nechtěli nechat 
ujít pro nás vzácný sníh, tak jsme se 
vydali ještě naposledy provětrat zimní 
výbavu a sjet si párkrát kopec. Pak už 
jsme rychle dobalili zbytek věcí, najedli 
se, nacpali všechny a všechno do auto-
busu a vydali se zase zpátky domů.
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  Nový výkonný výbor fotbalového klubu FK 1932 Hrušovany u Brna
Libor Nentvich, foto: Libor Nentvich

Vážení občané Hrušovan u Brna, 
jak jste již zaregistrovali, na sklonku 

loňského roku 2019 rezignovali na svo-
ji funkci předseda FK 1932 Igor Bogľar-
ský a místopředseda Jaromír Hádlík.

Dne 3. 1. 2020 proběhla volební 
schůze nového výkonného výboru, ale 
bohužel nebyla usnášeníschopná kvůli 
malé účasti členů. V náhradním termínu 
17. 1. 2020 již proběhla volební schůze 
podle stanov a byl zvolen nový výkonný 
výbor fotbalového klubu FK 1932 Hru-
šovany u Brna v tomto složení:

předseda: Libor Nentvich, místo-
předseda: Jan Hrbek, sekretář: Jaroslav 
Kafka, pokladník: Robert Šimek, členo-
vé výkonného výboru: František Obo-
řil, Tomáš Ludin a Roman Bína.

Klub jsme převzali se ztrátou ve výši 
85 373,98 Kč. Ztráta z  hlavní činnosti 
klubu je 160 200,94 Kč, zisk z vedlejší 
činnosti - provoz Sportbaru - je ve výši 

74 826,96 Kč. Výnosy ze Sportbaru jsou 
celkem 1 014 590 Kč, náklady celkem 
939 763,04 Kč. Díky výnosům jsme se 
od 1. 1. 2020 stali plátci DPH.

Je až neuvěřitelné, jaké peníze se 
točí kolem malého venkovského klu-
bu. Proto nás čeká v roce 2020 kromě 
jednání s  již stávajícími sponzory hle-
dání dalších nových sponzorů. Naším 
stěžejním fi nančním pilířem je OÚ Hru-
šovany u Brna. Touto cestou bych chtěl 
poděkovat za schválení jarní neinves-
tiční dotace ze strany OÚ Hrušovany 
u Brna ve výši 170 000 Kč.

Ještě před začátkem jarní sezóny nás 
čeká úprava hřiště (vertikutace, aeorofi -
kace a zapískování). Dále musíme zorga-
nizovat jarní brigádu: usadit branky, vy-
čistit odtokové kanálky, pověsit sítě, na-
třít lavičky, vymalovat Sportbar, vykonat 
revizi kotelny… Tento malý výčet uvá-
dím jen pro představu občanů. Okolo Nový předseda FK 1932 Libor Nentvich
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 Kalendář akcí březen – květen
Rubriku připravuje: Eva Kadlecová

Březen

23. 3. 2020 – Beseda s Martinou Drijverovou v ZŠ (Knihovna)
23. 3. 2020 – Přednáška Brněnské podzemí (Knihovna)
28. 3. 2020 – Louka plná broučků (Táborníci)

Duben

4. 4. 2020 – Ukliďme Česko (Táborníci, T.J. Sokol, Komise ži-
votního prostředí)

11. 4. 2020 – Osvobození Hrušovan (Obec Hrušovany u Brna)
21. 4. 2020 – Zápis do prvních tříd (Základní škola)
25. 4. 2020 – Závody dospělí (Klub rybářů)
25. 4. 2020 – Branné závody (Táborníci)
26. 4. 2020 – Závody mládež a ženy (Klub rybářů)
30. 4. 2020 – Pálení čarodějnic (Mišlenka)

Květen

15. – 16. 5. 2020 – Jarní rybářská noc (Klub rybářů)
16. 5. 2020 – Okresní kolo soutěže dorostu (Sdružení dobro-

volných hasičů)
30. 5. 2020 – Na kole dětem (Obec Hrušovany u Brna)
30. 5. 2020 – MoveWeek – šestiboj (T.J. Sokol)

V SOUVISLOSTI S VYHLÁŠENÝM NOUZOVÝM STAVEM 

V ČR SE CELÁ ŘADA AKCÍ UVEŘEJNĚNÝCH V TOMTO ZPRA-

VODAJI RUŠÍ. SLEDUJTE JEJICH AKTUÁLNOST U ORGANI-

ZÁTORŮ, POPŘ. NA WEBU OBCE ČI OBECNÍM FACEBOOKU.

fungování malého venkovského klubu 
je spousta práce, ale mnozí si myslí, že 
se všechno kolem dělá samo. Není tomu 
tak, a proto můj dík patří všem, kteří náš 
klub drželi při „životě“ do dnešních dnů.

Jarní sezóna bude výjimečná. 
A  mužstvo FK 1932 skončilo po pod-
zimní části na výborném druhém místě 
v tabulce, a proto bude na jaře bojovat 
o postup do okresního přeboru! Máme 
velkou radost! Od místních pamětníků 
vím, že u nás v Hrušovanech se v pade-
sátých letech minulého století kopala 
1B třída a od té doby se vždy hrála III. 
a IV. okresní třída. Postupem do okres-
ního přeboru by se klub lépe prosa-
zoval a  přilákali bychom nové hráče, 
hlavně bychom zvýšili zájem dětí 
o  tento sport. Ostatní dětské oddíly 
(ml. přípravka, st. přípravka a ml. žáci) 
fi nišují se zimní přípravou na areálu.

A  mužstvo nyní odehrálo dvě pří-
pravná utkání na nové umělé trávě 
v  Pohořelicích.  Zápas Olbramovice – 
FK 1932 Hrušovany skončil 3:4, druhé 
utkání se Zakřany 9:6.

Start jarní sezóny je 21. 3. 2020 
v  Mokré-Horákově a  první domácí 

utkání pořádáme 28.  3.  2020 v  15:00 
hodin proti Dolním Kounicím. Mladší 
žáci začínají 4. 3. 2020 a mladší příprav-
ka 12. 3. 2020. Těšíme se na vaši návště-
vu!

Další velká a historicky premiérová 
akce klubu FK 1932 je pořádání jarního 
plesu dne 14. 3. 2020 ve 20:00 hodin na 
areálu. Jde o historicky první fotbalový 
ples v Hrušovanech u Brna. Všichni se 
na vás těšíme, přijďte podpořit klubo-
vou akci!

Na začátku dubna u nás bude hos-
tovat klub Lokomotiva Horní Heršpice, 
který hraje 1. ligu ženské kopané. Jed-
ná se o čtyři utkání, přivítáme v Hrušo-
vanech takové týmy jako Sparta Praha, 
Slávie Praha, Slovan Liberec a  Baník 
Ostrava. Tomu všemu předcházela 
kontrola našeho fotbalového zázemí, 
jestli splňujeme požadavky FAČR k po-
řádání prvoligového utkání. Můžeme 
se pochlubit tím, že kvalitu prvoligové-
ho hřiště splňujeme. Tímto bych chtěl 
poděkovat panu Josefu Cikánovi, který 
celou akci zprostředkoval.

Dále se 27. 6. 2020 bude konat 
charitativní utkání FK 1932 Hrušovany 

u Brna – Legendy Zbrojovka Brno. Vý-
nos této charitativní akce bude pro Je-
níka Dostála. Uvidíme v  Hrušovanech 
takové legendy jako Petra Švancaru, 
Karla Jarůška, Josefa Hrona a další. Ce-
lou akci organizujeme s  J. Dostálem, 
s  panem J. Riedlem a  OÚ Hrušovany 
u Brna.

Na konci srpna se bude konat již 
tradiční utkání Vršek- Spodek.

O dalších akcích, které budeme po-
řádat, vás budeme včas informovat. 

Jako nový předseda klubu FK 1932 
Hrušovany u Brna bych rád poděkoval 
za projevenou důvěru všem členům 
FK1932. V nové funkci se snažím rychle 
zorientovat. Každopádně jsem zvyk-
lý dělat věci na 100 procent, anebo je 
nedělat vůbec. Fotbal je týmová hra 
a chod fotbalového klubu není o  jed-
nom člověku. Jsme tým, máme fotbal 
rádi, proto jsme ochotni podílet se na 
této práci. Děkuji všem členům vede-
ní a  všem dalším nepostradatelným 
spolupracovníkům za výbornou spolu-
práci a pevně věřím, že nám naše úsilí 
přinese spoustu radosti z dobrého fot-
balu. Sportu zdar a fotbalu zvlášť!

Inzerce



19

KulturaKultura

Prezident T. G. Masaryk při svém pobytu na zámku v Žid-
lochovicích zajížděl na svém koni také do Nosislavi. I proto 
jedna z ulic nese jeho jméno. Paní Charlotta G. Masaryková 
v Nosislavi nikdy nebyla, ale pobývala několik týdnů se svojí 
rodinou u rodičů svého muže v Hrušovanech u Brna. Její muž 
neváhal přiznat, že ho výrazně formovala. „Američanka se 
stala Češkou.“ Byla vzdělaná, přemýšlivá, spirituální, nikdy ne-
lhala, propagovala postavení žen ve společnosti. Její přátelé 
a rodinní příslušníci ji oslovovali Charlie. V roce 2020 uplyne 
170 let od jejího narození. 

Masarykova ulice je jednou ze tří nejdelších ulic v Nosisla-
vi. Lidé tudy chodí na autobusy, na nákup, na poštu, úřad, 
do ordinace lékaře, do obou kostelů. Děti do školy. Chybí zde 
však místa, kde by bylo možné se zastavit, posadit, vydech-
nout, povídat si se sousedy. Evangelická farnost v rámci tzv. 
malých projektů MAS Podbrněnsko získala fi nanční příspě-
vek na zabudování lavičky a okrasného stromu. Lavičku jsme 
pojmenovali „Charlie“ a bude na ní vepsán citát paní Charlo-
tty Garrigue Masarykové.

Zveme na slavnostní zprovoznění odpočinkového místa.

  Lavička Charlie v Nosislavi
Hana Svobodová
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Hrušovany ve fotografi íchHrušovany ve fotografi ích

Tříkrálová sbírka (foto Roman Ivičič) Táborníci na chatě Třeštík (foto Tomáš Franěk)

Veřejná hodina kroužku moderní gymnastiky (foto Josef Valoušek) Děti z MŠ se učí bubnovat (foto Adéla Karešová)

Sokolské cvičení s Honzou (foto Pavel Kadlec) Masopust v 1.B (foto Vladimíra Oulehlová) 

Akce Vinaři jdou na dřeň během letošního koštu (foto Roman Ivičič) Stavba SOKECu – březen 2020 (foto Pavel Kadlec)


