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H R U Š O VA N S K Ý

ZPRAVODAJ
květen 2021 hrusovanyubrna.cz

MIROSLAV ROŽNOVSKÝ ptala se Eva Kadlecová

NA ULICI MASARYKOVĚ DOJDE K ÚPRAVĚ PROSTRANSTVÍ MEZI SOKECEM A ZÁKLADNÍ ŠKOLOU 

V posledním zpravodaji jste uvá-

děl, že se po dokončení stavby So-

kecu bude upravovat prostranství 

před ZŠ. Kdy tato akce začne, jaký 

bude mít rozsah a  co to bude zna-

menat pro občany?

Obec Hrušovany u  Brna bude re-
alizovat úpravu části ulice Masaryko-
va mezi novým Sokecem a  základní 
školou. Jedná se o  kultivaci prostoru 
místní komunikace včetně chodníků. 
Bude provedena i  úprava odvodnění 
komunikace. Stavba bude prováděna 
v  souladu se stavební dokumentací. 
Niveleta komunikace bude zvýšena 

a  dojde k  vytvoření plochy pro pře-
cházení mezi školou a  sokolovnou. 
Dojde k  vybudování příčného prahu, 
který přispěje k  dodržování nejvyš-
ší povolené rychlosti, a  tím zajistíme 
bezpečnější přecházení. Stávající 
přechod bude moci být zrušen. Za 
příčným prahem bude vybudován 
pás o  šířce 3,6 m a  délce 18,0 m pro 
podélné parkování osobních vozidel, 
kterými se dopravují děti do školy, 
včetně možnosti parkování školního 
autobusu. Chodníky a zpevněné plo-
chy budou výškově upraveny tak, aby 
byl umožněn bezbariérový vstup.

Tato akce začne cca 17. 5. 2021 vý-
měnou části kanalizace, kterou bude 
realizovat Vodárenská akciová společ-
nost, s termínem dokončení 30. 6. 2021, 
včetně okamžitého napojení přilehlých 
nemovitostí. Vzápětí nastoupí realizační 
fi rma (obec ji nyní začíná soutěžit), která 
musí zahájit úpravu ulice Masarykova 
dnem 30. 6. 2021 a skončit 31. 8. 2021 
(školní prázdniny) a  umožnit průjezd 
ulice od 1. 9. 2021. Realizace osazení 
mobiliáře a provedení sadových úprav 
proběhne do 30. 9. 2021.

Průjezd ulicí v průběhu stavby ne-
bude možný. Úplná uzavírka potrvá od 
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 Výběr ze zasedání zastupitelstva a rady
Pavel Kadlec, tajemník OÚ

17. 5. 2021 – 31. 8. 2021. Osoby, které 
zde bydlí, budou moci zajíždět ke svým 
nemovitostem. Délka stavby v uzavře-
né ulici je v rozsahu cca 80 m.

Nyní je již stanoveno dopravní zna-
čení, včetně dopravního značení objíž-
děk.

Již nyní jsou před Sokecem nové 

schody k přechodu. Jedná se o dost 

významný bariérový prvek. Zůstane 

to tak i nadále?

Současný stav je pouze dočasný 
a situace bude změněna dle výše po-
pisovaného. Hlavním cílem je bezba-
riérovost celého prostoru mezi školou 
a sokolovnou.

Jak pokračují další stavby, které 

jsou nyní realizovány (rybářská cha-

ta, kolumbárium na hřbitově)?

Realizace probíhajících staveb po-
stupuje v  souladu se záměry obce. 
Rybářská chata postupuje v  souladu 
s  harmonogramem prací a  museli 

jsme přistoupit ke změně v  zásobo-
vání pitnou vodou. Původní záměr 
byl, že využijeme studnu u  chaty, 
která byla nově zbudována, a  osadí-
me úpravnu vody, která zajistí pitnou 
vodu pro objekt. Opakované rozbory 
vykázaly nevhodnost tohoto řešení, 
byť bylo levnější. Voda obsahuje velké 
množství dusičnanů, které nejdou od-
stranit. Musíme tedy schválit vícepráci 
formou přípojky z  veřejného vodo-
vodního řadu.

Kolumbárium na místním hřbitově 
probíhá dle harmonogramu tak, jak 
má.

Dne 26. 4. 2021 schválilo zastupitel-
stvo dodatek č. 2 smlouvy o dílo Sokec 
a byl prodloužen termín realizace s ko-
nečnou platností do 30. 6. 2021.

Které další významnější akce by 

se měly v nejbližší době realizovat? 

Dále uvažujeme, že letos rozšíříme 
Plán investic o akci, která zajistí zkvalit-
nění venkovního zázemí pro základní 

školu. Jednalo by se o dětské hřiště za 
školní tělocvičnou, vybudování altánu 
pro venkovní výuku, včetně školních 
zahrádek a  přístupovou pozemní ko-
munikaci zadním traktem školy. Ve 
spolupráci s  Regionální poradenskou 
agenturou se pokusíme získat dotaci 
95 % na celou realizaci. Předpokládané 
náklady jsou v rozmezí 6 – 10 mil. Kč.

Připravujeme zkvalitnění funkč-
nosti technické infrastruktury, zejmé-
na staré kanalizace, rozšíření čistírny 
odpadních vod, kanalizačního přiva-
děče na ČOV a  další. Toto jsou velmi 
nákladné akce a  je potřeba se na ně 
dobře fi nančně připravit ve spoluprá-
ci se Svazkem vodovody a kanalizace 
a s Vodárenskou akciovou společnos-
tí.

Dotahujeme ve spolupráci s regio-
nem Židlochovicko zkvalitnění odpa-
dového hospodářství a  obec doplní 
odpadové hospodářství o  svoz bio 
popelnic, včetně pořízení kompostérů 
pro občany, kteří budou mít zájem.

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/dokumenty).

Rada obce schvaluje:

• podání žádosti o  fi nanční podporu 
v  oblasti podpory jednotek sborů 
dobrovolných hasičů obcí Jihomo-
ravského kraje ve výši 50 000 Kč na 
pořízení elektrocentrály,

• objednávku na strojní čištění komu-
nikací od spol. FALKY, spol. s r.o. dle 
cenové nabídky ze dne 1. 3. 2021,

• objednávku na zarybnění rybníka 
Vodárny u Rybářství Kolář, a.s. v ceně 
37 500 Kč vč. DPH,

• objednávku na celoroční údržbu 
vybraných záhonů u  Jitky Sed-
láčkové, IČO 01712829. Celková 
fakturace by neměla přesáhnout 
40 000 Kč,

• objednávku na celoroční údržbu vy-

braných záhonů u Ing. Martina Drat-
vy, IČO 69759944. Celková fakturace 
by neměla přesáhnout 50 000 Kč,

• smlouvu o  nájmu LED světelné vá-
noční výzdoby u  spol. MK – mont 
illuminations s.r.o. v ceně 30 000 Kč 
bez DPH,

• dodatek č. 2 smlouvy o dílo ze dne 
14. 7. 2020 na zajištění audiovizuál-
ní techniky pro Sokec společensko 
kulturní centrum se společností 
AVETON s.r.o., který navyšuje cenu 
na 776 914 Kč bez DPH a prodlužuje 
termín dodání do 15. 5. 2021,

• dodatek č. 1 smlouvy o dílo ze dne 
18. 11. 2020 na zajištění prostorové 
akustiky pro Sokec společensko kul-
turní centrum se společností AVE-
TON s.r.o., který navyšuje cenu na 
2 345 103 Kč bez DPH a prodlužuje 
termín dodání do 15. 5. 2021,

• darovací smlouvu na částku 6 000 Kč 
pro sociální družstvo Diakonie Brou-
mov,

• darovací smlouvu na částku 
10  000  Kč pro organizaci Sázíme 
stromy, z. ú.,

• darovací smlouvu na přijetí daru: počí-
tačky bankovek v hodnotě 13 850 Kč 
od spol. Česká spořitelna, a.s.,

• výsadbu 15 ks stromů za sportovní 
halu ve spolupráci s organizací Sází-
me stromy, z. ú.,

• smlouvu o  dílo „Přístavba kolumbá-
ria“ s fi rmou STAMA GROUP s.r.o., Ma-
sarykova 365, Nosislav, IČO: 06493840 
v ceně 1 200 579,40 Kč vč. DPH,

• darovací smlouvu na fi nanční dar 
pro Český střelecký svaz, z.s., Spor-
tovně střelecký klub Miroslav ve výši 
8 400 Kč,

• smlouvu o  zřízení věcného břeme-
ne č. HO-014330072711/001-MDP 
s  EG.D, a.s., na pozemku parc. č. 
1864/1 a  1864/7 ve výši 48 300 Kč 
bez DPH,

• smlouvu o dílo „Stavebně technický 
průzkum Loosova vila“ s PhDr. Pav-
lem Borským, CSc., IČO: 60523611, 
v ceně 74 000 Kč,

• smlouvu o dílo „Ozelenění dětského 
hřiště Pod Střediskem“ s  Ing. Marti-
nem Dratvou, IČO 69759944, v ceně 
93 424,60 Kč,
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• darovací smlouvu na fi nanční dar ve 
výši 10 000 Kč pro Sbor Jednoty bra-
trské v Ivančicích,

• darovací smlouvu na fi nanční dar ve 
výši 5 000 Kč pro společnost Linka 
bezpečí, z.s.,

• objednávku elektrocentrály EL 7500 
RT s vybavením od spol. Stroje Polák 
s.r.o. v ceně 68 365 Kč vč. DPH,

• Dodatek č. 2 ke smlouvě o  dílo 
58961/2020 se společností Univers 
Tech s.r.o., kterým se navyšuje cena 
zakázky na venkovní rolety objektu 
Sokec o 96 013,20 Kč vč. DPH,

• Dodatek č. 2 k příkazní smlouvě o vý-
konu technického dozoru investora 
a koordinátora BOZP u stavby Sokec 
se společností Domia s.r.o., kterým se 
navyšuje cena za služby na celkovou 
částku 585 640 Kč vč. DPH,

• uzavření MŠ Hrušovany u Brna v ob-

dobí letních prázdnin v termínu 9. 8. 
– 31. 8. 2021.

Rada obce bere na vědomí:

• informaci o  uzavírce ulice Masary-
kovy v  termínu 17. 5. – 30. 9. 2021 
z  důvodu rekonstrukce kanalizace 
a úpravy prostoru před ZŠ,

• oznámení ředitelky MŠ Hrušovany 
u Brna č. j. HUB-916/2021 o průběhu 
zápisu dětí k  předškolnímu vzdělá-
vání bez přítomnosti dětí a jejich zá-
konných zástupců.

Zastupitelstvo obce schvaluje:

• inventarizaci majetku obce k 31. 12. 
2020,

• navýšení členského příspěvku pro 
DSO Region Židlochovicko na rok 
2021 na základě úspěšné dotace EU 
o 750 000 Kč,

• kupní smlouvu se spol. GasNet, s.r.o na 
prodej částí pozemku p. č. 692/3, k. ú. 
Hrušovany u Brna, geometrickým plá-
nem č. 1639-370/2019 označených 
jako pozemky p. č. 692/77 a 692/78 za 
cenu 14 274 Kč bez DPH,

• kupní smlouvu na prodej pozemku 
p. č. 2013/12, k. ú. Hrušovany u Brna 
za cenu 12 300 Kč,

• kupní smlouvu na výkup pozemku 
p. č. 806/4, k. ú. Hrušovany u Brna za 
cenu 22 100 Kč,

• dodatek č. 2 smlouvy o dílo na akci 
Sokec společensko kulturní cent-
rum se spol. Navláčil stavební fi rma, 
s.r.o., IČO: 25301144, s  celkovou bi-
lancí víceprací a  méněprací ve výši 
298 467,84 Kč bez DPH, o kterou se 
navyšuje nabídková cena díla na 
60 388 078,60 Kč bez DPH a prodlu-
žuje realizace díla do 30. 6. 2021.

 Upozornění na splatnost obecních poplatků

 Zajímavé údaje z evidence obyvatel

 Blokové čištění

Jana Seďová

Hana Svobodová

Vladimír Lazar

Oznamujeme, že byla prodloužena splatnost všech 

poplatků do 31. 5. 2021.

Upozorňujeme, že je možné poplatky hradit převodem 
na účet 2022877339/0800, VS – číslo domu a do poznámky 

Rok 2019 Rok 2020
Počet obyvatel k 1. 1. (vč. cizinců) 3602 3 603
Přistěhovaní do obce 2020 119 112
Odstěhovaní z obce 2020 124 109
Počet narození 25 40

Rok 2019 Rok 2020
Počet úmrtí 19 38
Přestěhování v rámci obce 22 20
Počet obyvatel ke konci roku 3603 3 608

V  letošním roce došlo ke změně 
značení při úklidových pracích v intra-
vilánu obce. Vzhledem ke schválení ve-
řejné vyhlášky Opatření obecné pova-
hy o stanovení přechodné úpravy pro-
vozu na místních komunikacích v obci 
Hrušovany u  Brna v  souvislosti s  blo-
kovým čištěním místních komunikací 

uveďte příjmení. Před zadáním platby si prosím ověřte tele-
fonicky výši poplatků – tel.: 547 236 117 – p. Seďová.

Doporučujeme veškerý kontakt s  obecním úřadem 

směřovat buď telefonicky, nebo e-mailem.

bude pod dopravní značkou zákazu 
stání umístěna schválená dodatková 
tabulka s  textem BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ, 

které zahrnuje:
• čištění komunikací,
• sečení trávy,
• údržbu veškerých obecních po-

zemků.

Výše uvedeným opatřením by-
chom rádi zamezili vzniku zbytečných 
majetkových škod uživatelů pozemků 
a  komunikací. Veřejná vyhláška byla 
vydána Městským úřadem Židlochovi-
ce, odborem dopravy, jejím nerespek-
továním se uživatelé komunikací a po-
zemků vystavují riziku postihu.
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 Výsledky třídění odpadu v Hrušovanech v roce 2020

 Ukliďme Česko 2021

 Jak jsme se v roce 2020 podíleli na ochraně životního prostředí?

Pavel Hodec

Pavel Kadlec, foto: Pavla Dratvová, Gabriela Hulatová, Miluše Fabiánková, Vladimíra Volcová, Martina Vrbská, Martina Klímková, 

Michaela Polášková, Roman Ivičič

Společnost Elektrowin 

V roce 2020 činil podíl vytříděného odpadu 30,8 %, což 
potvrzuje rostoucí trend předchozích let. Stejně tak roste po-
čet domácností, které získaly slevu na poplatku za odpady: 
v letošním roce má nárok už 240 domácností, z tohoto počtu 
celkem 85 má nárok na slevu 200 Kč na osobu. 

Informace o třídění vaší domácnosti, resp. třídění ve va-
šem čísle popisném, získáte na novém portálu www.nasepo-
pelnice.cz. Pokud se vám nepodaří přihlásit pod starými pří-
stupovými údaji, kontaktujte tajemníka nebo místostarostu 

O víkendu 27. a 28. 3. se v naší obci konala tradiční jarní 
úklidová akce Ukliďme Česko. Požádali jsme účastníky o za-
slání fotografi í a odpovědi na otázku, proč se této akce zú-
častnili:

Dratvovi: „Samozřejmě by bylo nejlepší nemuset nikam jít 
a moci zůstat doma, ale to by se všichni museli chovat zodpo-
vědně a nevyhazovat odpadky. Akce se účastníme už několik let 
a často se uklízí staré skládky, které vznikly ještě za socialismu. 
A  hromádka nepořádku láká přihodit další věci... Je vidět, že 
když se tyto nepořádky odklidí, jak se příroda nadechne a místo 
většinou zůstane čisté. Je fajn vzít na úklid s sebou děti, aby vi-
děly, že uklízet není potupa, ale prospěje to všem a je snad v bu-

Díky svým obyvatelům se obec Hru-
šovany u Brna může v roce 2020 pochlu-
bit sběrem starého elektra určeného ke 
zpětnému odběru a  recyklaci o  hmot-
nosti 21,04 t. Na každého obyvatele tak 
připadá 5,92 kg vysloužilých spotřebičů. 
Byla tím uspořena spotřeba elektřiny 
a produkce skleníkových plynů, celosvě-
tově omezena těžba ropy a železné rudy 
a recyklací se pokryla i část dodávek mědi 
nebo hliníku pro průmyslovou výrobu.

Konkrétní přínos obyvatel vyčísluje 
Osvědčení o  podílu na zlepšení život-
ního prostředí, které na základě do-
sažených výsledků vystavil kolektivní 

 2017 2018 2019 2020
Podíl vytříděného odpadu (plastu a papíru) v naší obci (v %) 25,3 26 27,4 30,8
Počet domácnosti s podílem 35 a více % vytříděného odpadu 106 136 154 240
Z toho počet domácností s podílem 55 a více % vytříděného odpadu 21 44 54 85

(tajemnik@ouhrusovany.cz, mistostarosta@ouhrusovany.cz), 
kteří vygenerují nové přihlašovací údaje.

Jsem velmi rád za občany, kteří poctivě třídí, a to bez ohle-
du na vidinu zlevněného poplatku za odpady. Vnímám ale, 
že jsou stále velké rezervy: v kontejnerech na směsný odpad 
zcela běžně vídám papírové krabice, letáky, PET lahve, přesto-
že hned vedle stojí kontejnery na separovaný odpad. Věřím, 
že i tyto nešvary brzo vymizí a že je minimum lidí, kterým je 
životní prostředí lhostejné.

doucnu nenapadne cokoliv vyhodit. Letos jsme museli jít sami, 
ale v minulých letech, když se nás sešlo více, bylo to i příjemné 
setkání. Moc děkuji všem, kteří se úklidu účastní!“

Fabiánkovi: „Důvody účasti na této akci jsme měli dva: 1) Ne-
pořádek po Hrušovanech a v okolí Hrušovan nás štve. 2) Chce-
me, aby si naše děti uvědomily, že záleží hlavně na nás, v čem 
žijeme.“

Hulatovi a  Halounovi: „Líbí se nám, když nejsou v  přírodě 
odpadky.“

pí Klímková a  Králíková: „V  první řadě milujeme přírodu 
a chtěly jsme jí alespoň trochu pomoci, a když jsme se dívaly ko-
lem sebe, úplně nás vyděsilo okolí příjezdové cesty do Hrušovan. 

systém pro sběr a recyklaci vysloužilých 
spotřebičů Elektrowin.

Vyplývá z  něj, že díky obyvatelům 
došlo za rok 2020 k  úspoře produkce 
CO2 o 251,06 tun. Víte, kolik smrků po-
hltí stejné množství CO2? 97 kusů.

Nebylo nutné vytěžit 12 333,86 litrů 
ropy.  Představte si, že z tohoto množ-
ství se pokryje spotřeba pohonných 
hmot auta např. na cestu z  Prahy do 
Brna po dálnici D1, a to 462krát.

Došlo také k úspoře 126 967,19 kWh 
energie. Asi stejné množství, jako kdy-
bychom spustili cyklus myčky nádobí 
126 968krát.

Podařilo se recyklovat 12 101,31 kg 
železa. Toto množství recyklovaného 
železa by bylo možné použít pro výro-
bu 496 ks nových praček, bez nutnosti 
těžby železné rudy.

Recyklací vysbíraných spotřebičů se 
podařilo získat 427,13 kg mědi, což by 
postačilo pro ražbu 75  934 1€ mincí, 
nebo 527,64 kg hliníku, který by stačil 
na výrobu 35 177 plechovek o objemu 
0,33 l.

(Data uvedená v tomto článku byla 
vygenerovaná 12. 3. 2021 12:20 z infor-
mačního systému RECOS pro obec Hru-
šovany u Brna.)
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Po této silnici jezdíme téměř denně a nevěřily bychom, kolik lahví 
a plechovek jsou lidé schopni vyhodit z auta.“

Vlaďka Volcová: „Moje morální hodnoty mi to káží přeci! To, 
že se akce Ukliďme Hrušovany zúčastníme, bylo jasné. Děti ze 
začátku žádné přesvědčení ani nadšení neprojevovaly, ale v prů-
běhu ‚hry na popeláře‘ pochopily, že uklizené okolí bez odpadků 
je pro všechny lepší, a já si od toho všeho slibuji, že je nikdy ne-
napadne někde ledabyle něco odhodit. Pak taky chodím kolem 
Hrušovan běhat a odpadky prostě vídám. Běhám nalehko, žád-
ný pytel nebo batoh nenosím a odpadky tudíž při běhání (ještě) 
nesbírám. Ale pořád je vídám, vím, kde co leží. Takže konečně, 
tentokrát v pracovním a s rukavicemi, jsem si obešla svou ob-
líbenou běžeckou trasu a šla najisto. Udělalo mi to ohromnou 
radost, když jsem den nato běžela čistou cestou. A v neposlední 
řadě úcta k organizátorům a všem dalším dobrovolníkům celé 
akce. Díky!“

Vítek Vrbský: „Aby byla čistá Zem.“
Anička Vrbská: „Nelíbí se mi jít po okolí Hrušovan a dívat se 

jen na odpadky.“

Informace ze samosprávyInformace ze samosprávy

Úklid sportovního areálu na Jízdárenské ulici

Úklid podél cyklostezky do Židlochovic Úklid v pískovně

Úklid podél příjezdové silnice do Hrušovan

Úklid podél železniční trati

Úklid cesty k Unkovicím Úklid podél cesty do pískovny
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 Představujeme zastupitele obce: Miroslava Šebelová
Rubriku připravuje Eva Kadlecová, foto: Miroslava Šebelová

Je jich patnáct a rozhodují o podo-
bě a směřování obce. Jaké mají záliby, 
postoje a zkušenosti? V následující rub-
rice bychom vám rádi postupně před-
stavili jednotlivé hrušovanské zastupi-
tele. V seriálu pokračujeme se zastupi-
telkou Miroslavou Šebelovou.

• Má 45 let, pochází z Hrušovan, žije 
zde od narození.

• Je vdaná, za svobodna se jmenovala 
Mirošová. Má dceru Miroslavu (11 let).

• Má středoškolské vzdělání ekono-
mického směru, navštěvovala ob-
chodní akademii v Brně.

 Co se „chystá v zeleni“ v roce 2021?
Pavla Dratvová

V  měsíci dubnu naše obecní četa 
na různých místech obce zasadila 36 ks 
ovocných dřevin, které pro obec získal od 
soukromého pěstitele Myslivecký spolek 
Lípa. Stromy jsou vysázeny při cestě do 
Kelblovy jámy, podél stezky do Vojkovic 
v blízkosti sběrného dvora, na Wembley 
a  u  sběrného dvora. I  tyto dřeviny (vět-
šinou hrušně) postupně doplníme do 
mapy ovocných stromů volně dostup-
ných v obci, kterou najdete na webových 
stránkách obce v sekci životní prostředí.

V  době vydání tohoto zpravodaje 
již bude nejspíš těsně před dokonče-

ním výsadba plochy kolem dětského 
hřiště v lokalitě Pod Střediskem, loni se 
vysázely stromy, letos budou zasazeny 
keře a  vyset trávník. Zároveň probíhá 
výsadba zeleně ve dvoře sokolovny. 

Ve spolupráci s  organizací Sázíme 
stromy bychom rádi na podzim vysa-
dili minimálně 15 nových stromů na 
volné ploše za sportovním areálem, 
dle projektu zpracovaného Ing. Evou 
Doležalovou. Dále bychom rádi s tou-
to organizací vysázeli 9 ks dřevin za 
odbočkou do pískovny, směrem do 
Unkovic. Věříme, že toto bude opět  

jedna z  akcí, při které nám pomohou 
naši skvělí místní dobrovolníci, kterých 
je vždy hodně a při akci panuje velice 
příjemná atmosféra. Většinou se účast-
ní rodiče s dětmi, které tímto získávají 
k  zeleni kladný vztah a  každého stro-
mu si o to více váží. 

Možná se to bude zdát málo, ale 
v předchozích letech bylo v obci a  je-
jím okolí vysazeno dřevin velké množ-
ství a je stále nutné je zalévat a starat se 
o ně, proto tento rok s výsadbami zvol-
ňujeme, abychom zajistili řádné ujmutí 
všech těchto jedinců.

 Novinky v knihovně
Jarmila Kresová

Když byla knihovna přes zimu otevřená „přes okýnko“, 
moc čtenářů nepřišlo. Škoda, protože tu mám pro vás 
spoustu krásných nových knih.
• Kavárna U  Anděla -  krásné, Německo, osudy členů 

rodiny kavárníka před válkou, během ní a po ní 
• Vinařství -  on majitel textilní továrny, ona chudá služ-

ka…ale všechno  je jinak, než vypadá 
• Venkovské sídlo  -  Jenny po válce koupí zpět svoje 

rodné sídlo, které je značně zdevastované, a s vnučkou 
mu vrací dřívější lesk a slávu.

• Můj život a Adolf Loos  -  osobní vzpomínky Elsie Alt-
mann-Loos na známého architekta 

• Evropan Adolf Loos  - publikace o životě a díle Adolfa 
Loose   

• Dítě na nástupišti  - román, holokaust, židé,  Anglie   
• Motýlí pokoj  - další román Lucindy Riley, romantika, 

osudoví muži   
• Večer a jitro – román, který předchází románům Pilíře 

země,… 10. století, Vikingové, Anglie 
• Vážka – je krycí jméno skupiny agentů vyslaných do 

Paříže za 2. světové války
• Šarlatán – život léčitele Jana Mikoláška

• Křišťálový klíč, Spiknutí oběšenců – historické ro-
mány od V. Vondrušky

• Pustina – napínavý švédský thriller
• Robert Šlachta. Třicet let pod  přísahou – o svém ži-

votě a práci v rozhovoru s J. Klímou
• Příběhy z Nového světa, Nimbus, Půl války, Půl svě-

ta, Půl krále -  fantasy
• Zákoník mé ženy, Blb na zahrádce -  humor všedních 

a obyčejných dnů
• Jarní oběť,  Klubko zmijí, Sára, Osudný slib – krimi-

nální romány
• Je tohle láska? Jsem holka, co s tím? Už jsem nor-

mální? – dívčí romány
• Trampoty čerta Zbrklíka – čtení pro malé čtenáře
• Bludiště, Poklad, Velký závod  - komiksové Dobro-

družství Rychlé Veverky od Pavla Čecha
• Prašina – třídílný příběh z  Prahy, podobný Rychlým 

šípům

Knihovna je otevřena v normální půjčovní době za do-
držení bezpečnostních podmínek.

Těším se na vás.

• Pracuje jako provozní účetní 
v Ústředním kontrolním a zkušeb-
ním ústavu zemědělském v Brně.

• Zájmy: sport, příroda, práce s dět-
mi, ruční práce, zahrádka, rodinný 
život. Ráda organizuje společenské 
akce a aktivity pro děti.

Informace ze samosprávy
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Lípa. Stromy jsou vysázeny při cestě do
Kelblovy jámy, podél stezky do Vojkovic
v blízkosti sběrného dvora, na Wembley 
a  u  sběrného dvora. I  tyto dřeviny (vět-
šinou hrušně) postupně doplníme do 
mapy ovocných stromů volně dostup-
ných v obci, kterou najdete na webových
stránkách obce v sekci životní prostředí.

V  době vydání tohoto zpravodaje 
již bude nejspíš těsně před dokonče-

ním výsadba plochy kolem dětského
hřiště v lokalitě Pod Střediskem, loni se
vysázely stromy, letos budou zasazeny
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výsadba zeleně ve dvoře sokolovny.

Ve spolupráci s  organizací Sázíme
stromy bychom rádi na podzim vysa-
dili minimálně 15 nových stromů na
volné ploše za sportovním areálem,
dle projektu zpracovaného Ing. Evou
Doležalovou. Dále bychom rádi s tou-
to organizací vysázeli 9 ks dřevin za
odbočkou do pískovny, směrem do
Unkovic. Věříme, že toto bude opět

jedna z  akcí, při které nám pomohou
naši skvělí místní dobrovolníci, kterých
je vždy hodně a při akci panuje velice
příjemná atmosféra. Většinou se účast-
ní rodiče s dětmi, které tímto získávají 
k  zeleni kladný vztah a  každého stro-
mu si o to více váží.

Možná se to bude zdát málo, ale
v předchozích letech bylo v obci a  je-
jím okolí vysazeno dřevin velké množ-
ství a je stále nutné je zalévat a starat se
o ně, proto tento rok s výsadbami zvol-
ňujeme, abychom zajistili řádné ujmutí 
všech těchto jedinců.
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• Není a nikdy nebyla členem žádné 
politické strany a ani o tom neuva-
žuje.

• Do zastupitelstva kandidovala čty-
řikrát, v posledních dvou obdobích 
úspěšně jako nestraník za TOP 09.

• V minulosti byla členem kontrolní-
ho výboru, aktuálně není členem 
žádné komise ani výboru. Je čle-
nem školské rady ZŠ.

Proč jsi kandidovala do zastupi-

telstva?

Chtěla jsem se účastnit dění v obci. 
Když jsi vedoucí nějakého spolku, mu-
síš vědět, co se děje, a  musíš vědět 
o ostatních. Jediná možnost je dostat 
se co nejvýš a být u zdroje informací.

Jaké jsou tvoje priority v obci?

Je to určitě spolková činnost a kul-
turní dění v Hrušovanech. Hrušovany 
jsou podle mě ve srovnání s okolními 
obcemi mnohem víc kulturně aktivní. 
Spolky jsou navíc podporovány obec-
ními dotacemi. Kdyby to tak nebylo, 
mnoho by jich ani nevzniklo. Spolky 
totiž nejsou výdělečně činné.

Co bys změnila v naší obci?

Zlobí mě hodně věcí. Jsou tu lidé, 
kteří si hrají na svém písečku, není 
tu na každého stejný metr. Vadí mně 
bezohlednost lidí, hlavně co se týče 
nepořádku v obci. Někdo se něco sna-
ží vybudovat a  jiný to zničí. Chybí tu 
aktivity pro dospívající. Mládež se zde 
pohybuje bezcílně, bez ničeho. Mys-
lím si, že hospoda jako cíl asi není dob-
rá. Vadí mi, že jen málo lidí je ochotno 
dělat něco dobrovolně. Nedávno se 
řešila otázka parkovacích míst. Zrušila 
se vyhrazená parkovací místa, což je 
asi v pořádku. Ale proč se nevymysle-
lo něco jiného? Rozhodně bych chtěla 
zvýšit počet parkovacích míst. 

Která lokalita by podle tebe po-

třebovala zvýšit počet parkovacích 

míst?

Určitě Sídliště. Každá rodina má 
nyní dvě až tři auta. Určitě trpí i ulice 
Jízdárenská nebo bytovky na Vodní 
kolem fotbalového hřiště. Myslím si, 
že by lidé byli ochotni si před vlastní-
mi domy na vlastní náklady parkovací 
místa vybudovat. A obec by to nic ne-

stálo. A  kdyby se udělal koncept, jak 
by to mělo vypadat, tak by se to tam 
dalo zakomponovat.

Které místo v  obci se ti líbí nej-

víc?

Myslím, že tato vesnice je hrozně 
hezká. Hodně se mi líbí prostor ko-
lem kostela a i Sídliště. Pěkný je i pro-
stor kolem obchodního domu. Je zde 
spousta hezkých míst, například vzni-
ká nová část Hrušovan, která také vy-
padá zajímavě. 

Jaký projekt považuješ v Hrušo-

vanech za kvalitní?

Jako velká sokolka jsem úplně 
nadšená, že se staví nová sokolovna. 
Nikdy nebudu litovat rozhodnutí, že 
jsme celou sokolovnu převedli na 
obec. Je to zásadní věc, budoucnost 
ukáže, že to bylo dobré rozhodnutí.

Jaký je tvůj pohled na budoucí 

využití Sokecu? Měl by ho získat ně-

jaký spolek do výlučného užívání?

Sokolovnu měl vždy ve správě So-
kol, ale za ty roky vím, jak je náročné 
udržovat takovou budovu. To si nikdo 
neumí představit. Budova by měla být 
pro všechny spolky v  Hrušovanech. 
Nemělo by to být sobecky jen pro 
Sokol. Aktivity by měly být sportovní 
a přednost by měly mít místní spolky, 
které se věnují sportu.

Jak by měla obec naložit s  re-

staurací a  ubytováním na Sokecu? 

Jak by se měl určit provozovatel?

Obec by měla rozhodnout formou 
výběrového řízení. Měli by o tom roz-
hodnout i  ostatní Hrušovanští. Aby 
to nebyla obyčejná obálková meto-
da, kde rozhoduje, kdo nabídne vyšší 
částku. Měl by to provozovat někdo, 
o kom budou všichni vědět, že se o to 
bude starat dobře. 

Jak by podle tebe měla vypadat 

restaurace na Sokecu?

Měla by být zaměřena na mladé, 
na rodiny s dětmi. Nejsem si jistá, jest-
li by to měla být vyloženě restaurace, 
kde se vaří. Jakmile to bude restaura-
ce, už to bude něco jiného. Spíš bych 
chtěla jen rychlé občerstvení. Klasic-
kou restauraci už v obci máme. 

Je tam prostor i  pro ubytování. 

Chtěla bys, aby bylo využíváno ke 

komerčním účelům?

Kdyby to byl pension, tak asi ano, 
jinde v  obci takové ubytování není. 
Krátkodobé ubytování ano. Určitě ne 
jako nějaké sociální bydlení.

Jsi ve vrcholných orgánech dvou 

spolků. Myslíš, že by obec měla 

podporovat spolky jako v minulých 

letech? Neměla by snížit dotace 

spolkům vzhledem k očekávánému 

snížení příjmů obce? 

Když odpovím, že snížit, tak si na 
sebe ušiju bič vzhledem k mé činnosti 
ve dvou spolcích. Spolky s těmi dota-
cemi počítají. Nemají jinou možnost 
získat fi nance. Můžou samozřejmě 
žádat o  dotace i  jinde, ale nemyslím, 
že by měly být kráceny na obecních 
dotacích. To ty spolky nezvládnou. 
Když se na zastupitelstvu bude hla-
sovat o dotacích, budu stát za spolky 
a budu hlasovat pro to, aby se nesni-
žovaly a aby to bylo jako dřív. 

Myslíš si, že letos proběhne ještě 

nějaká kulturní akce?

Já jsem přesvědčena, že ano. Byla 
bych i  pro Den dětí. Dá se to udělat 
venku s  rozestupy, je možné se při-
způsobit jakémukoliv nařízení.

Myslíš si, že se letos uskuteční 

hody?

Babské určitě ne, ty už jsou od-
pískané. Ale srpnové by mohly být, 
pokud bude sokolovna, kde by se to 
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uspořádalo. Mladí jsou schopni se 
rychle zorganizovat. Záleží na aktuál-
ním nařízení, je to velká akce s mno-
ha lidmi. Loni třeba v  Židlochovicích 
a okolí hody proběhly.

Je nějaká akce, která ti v Hrušo-

vanech chybí?

Chybí toho strašně moc, hlavně 
pro kluky. Kromě fotbalu a hasičů tady 
toho moc není. Chybí tu například ně-
jaký fl orbal. V poslední době nabídku 
aktivit ještě rozšířil Sokol. Ale jde tu 
o volejbal, všichni nejsou volejbalisti. 
A  také tu chybí něco pro předškolní 
děti. To není z kapacitních důvodů, ale 
protože nejsou lidi, kteří by do toho 
dobrovolně šli. Chybí trenéři a dobro-
volníci. Vyškolit trenéra z dobrovolní-
ka je snadné, ale není nikdo, kdo by 
byl ochotný. Sama se nebráním ani 
vyšším příspěvkům. Chvíli jsem se po-
hybovala v kroužku gymnastiky, který 
fungoval jinak. Byly tu profesionální 
trenérky a  rodiče si je museli platit. 
A je pravda, že když rodiče museli pla-
tit i několik tisícovek, potom tam děti 
pravidelně chodily. Výsledky byly úpl-
ně někde jinde. Ale byly to děti, které 
chtěly, a rodiče, kteří chtěli. Vždy je to 
i o těch rodičích.

Jakým aktivitám se věnuješ 

v  Sokole a  v  Mišlence? Mohla bys 

tyto spolky představit?

Už jako dítě jsem chodila do So-
kola, později jsem se stala cvičitelkou 
všestrannosti. Od roku 2007 jsem 
v Sokole dělala starostku. V tomto vo-
lebním období jsem předala vedení 
Sokola Pavlu Kadlecovi a  on měl vizi 
jinou, chtěl Sokol víc pro sport. Já jsem 
ale chtěla dál pořádat kulturní akce pro 
děti, takže jsme se domluvili, že založí-
me spolek Mišlenka. Tento spolek po-
řádá tábor a  kulturní akce pro rodiny 
s  dětmi, například dětské diskotéky, 
pálení čarodějnic pro děti a podobně. 
Teď jsme začali dělat i zájezdy. 

Připravuje Mišlenka tábor i letos?

Ano, jedná se o čtrnáctidenní sta-
nový tábor. Prostory máme pronajaté 
od Táborníků, kteří tam budou mít 
tábor první a my je poté vystřídáme. 
Účastnit se ho mohou děti od první 
třídy do 14 let.

Jaký máš názor na vybavenost spor-

tovišť a dětských hřišť v naší obci? 

Někde to stačí a někde to nestačí. 
Doplnit by chtělo třeba hřiště na „Fišá-
ku“. Mohla by tam být i  houpačka, 
něco pro ty malé děti. Chybí mi i work-
outové hřiště pro větší děti. Nemuselo 
by to být až za sportovním areálem, 
ale dala bych to do nějaké klidnější 
lokality. Věřím, že je tu spousta mami-
nek, které by si šly zacvičit ven. Mys-
lím, že kdyby vzniklo někde na Sídlišti, 
tak tam nebudou chodit, protože se 
budou stydět, že tam jsou moc vidět. 
Možná u rybníka na Vodárně. 

Co říkáš na nové hřiště Pod Stře-

diskem?

Byla jsem se tam podívat. Hrozně 
se mi to líbí. Líbí se mi, že je tam pís-
koviště, které mnozí odsuzují. Já osob-
ně bych dala pískoviště ještě před ob-
chodní dům a na Sídliště. Prostě všude. 

Jsi ve školské radě ZŠ. Měla by ZŠ 

zapracovat na nějakých změnách?

Myslím, že ZŠ pracuje úplně per-
fektně. Jsem nadšená i  z  ředitelky 
školy, protože dělá maximum. Fun-
guje to skvěle. Líbí se mi, a to mluvím 
i o MŠ, jak pracují s občany. Zajímavé 
jsou mimoškolkové aktivity. Obdivuji 
učitelky, které to dělají na úkor svého 
volného času. Líbí se mi otevřenost 
a vstřícnost vůči rodinám. Myslím, že 
jen jednotlivci mají nějakou negativní 
zkušenost. Na mě to působí, že vedení 
školy je vstřícné.

Jaké priority by obec měla mít 

v  příštím volebním období? Co by 

se mělo postavit nebo změnit?

Já si myslím, že v  Hrušovanech už 
máme úplně všechno. Mně už tu snad 
nechybí nic. Jen doufám, že se už Hru-
šovany nebudou moc rozšiřovat. Mys-
lím, že ta kapacita je hraniční. Čím víc 
nás tu bude, tím víc lidí tu bude nezná-
mých a nebudou se zapojovat. Nechtě-
la bych, aby tu vzniklo město s velkou 
populací, které by nešlo zvládat. 

Budeš kandidovat do zastupitel-

stva příští rok?

Ano, chci kandidovat. Je pravda, 
že jsem kandidovala s  panem Rož-
novským a paní Rožnovskou, kteří mě 

oslovili, a  já jsem věděla, že s nimi je 
jistota, že se do zastupitelstva dosta-
nu. Nevím, co bude teď. Myslím, že je 
všeobecně známo, že oni již kandido-
vat nebudou. Nevím, s kým bych měla 
kandidovat. 

Dokážeš si představit, že bys 

kandidátku sestavovala sama?

I  to mě napadlo. Ale pokud ne-
máš nějaké zvučné jméno, není to tak 
snadné. Mám problém v  tom, že od 
té doby, co jsem se vdala a  jsem Še-
belová, málokdo mě zná. Když řeknu, 
že jsem Mirošová, tak mě tu lidi zna-
jí. Chci rozhodně kandidovat. Chtěla 
bych se zase dostat do zastupitelstva, 
chtěla bych být u zdroje.

Přijala bys funkci starostky, mís-

tostarostky nebo radního?

Ne, takové ambice jsem neměla. 
Uměla bych si představit být radní 
a  o  něčem rozhodovat. Uměla bych 
si představit být v  tom užším kruhu 
radních. Ale rozhodně ne starostka 
ani místostarostka. Já bych nemohla 
být na tom postu, ani bych se v tom 
necítila. Neuměla bych být takový 
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ten mluvka, na to je potřeba člověk, 
který si umí se vším poradit, umí se 
orientovat.

Kdo by se měl podle tebe stát 

starostou?

S více lidmi jsem se shodla, že by 
to měl být Pavel Kadlec. Musím říct, 
že mě pozitivně překvapuje. Umí ko-
munikovat, umí číst smlouvy, sehnat 

peníze a  umí být nezaujatý. Kdyby 
došlo na lámání chleba, uměla bych 
si tam představit i  Honzu Šnajnara. 
On tohle taky splňuje. Představit si 
umím i  Karin Blahofskou, ta se svojí 
vyřídilkou by to taky docela uměla. 
Mám tip ještě na úplně nového člo-
věka, ale ten by si měl nejprve projít 
zastupitelstvem, je to Jirka Sekora. 
Ten se mi hrozně líbí. Momentálně je 

radní za Brno-sever. Sehnat starostu 
bude asi problém.

Chtěla bys něco vzkázat na závěr?

Hlavně abychom na sebe byli opa-
trní, chránili se, byli zdraví a byli šťast-
ní. Žijeme jen jeden život a je potřeba 
si ho užít hezky. A také když už bude-
me pořádat nějaké kulturní akce, ať na 
ně všichni chodí a užijí si je.

 Malé zprávičky z naší školičky
Eva Černíková, foto: Michaela Černíková

Celý měsíc březen byl pro nás všechny poznamenán koro-
navirovou pandemií. Fungovala pouze jedna třída pro děti ro-
dičů zaměstnaných ve zdravotnictví a v záchranných složkách. 
Paní učitelky  ani ostatní zaměstnanci  naší MŠ však  nezahále-
li. Ve školce se uklízelo, dezinfi kovalo, třídilo atd. Paní učitelky 
pro své děti, zejména pro předškoláky, zajišťovaly alespoň dis-
tančně procvičování předškoláckých dovedností. Nejvíce prá-
ce však bylo na rodičích, kteří k této situaci přistoupili většinou 
velmi zodpovědně, za což jim patří velké poděkování. 

O to více jsme se všichni těšili na návrat dětí do školky. Od 
12. 4. 2021 jsme přivítali zpět předškoláky. Byl už nejvyšší čas! 
Ačkoli zápis do 1. třídy proběhl bez účasti dětí, nikomu není 
lhostejné, jak dobře budou naši budoucí prvňáčci  na školní 
docházku připraveni. Tak jsme se i přes nepříjemné testování 
s chutí vrhli do práce. Jaro, které už klepalo na dveře, je to-
tiž jedno z nejkrásnějších období. Děti se těšily na delší vy-
cházky s pozorováním všeho kolem nás. Všímaly si prvních 
květin a učily se je pojmenovat. Vytvořili jsme si malý herbář, 
abychom se do něj mohli kdykoli podívat a vše si připome-
nout. Sázeli jsme semínka, pozorovali jejich klíčení a pečovali 
o mladé rostlinky rajčat, kedluben, ředkviček či červené řepy, 
kterou se již brzy chystáme vysadit do malých záhonků na 
naši školní zahradu. Děti se musely naučit, co vše semínka 
a  mladé rostlinky potřebují ke svému růstu, a  pravidelnou 
péčí o ně si tyto vědomosti upevňovaly. Nyní netrpělivě vyhlí-
žejí, kdy se vyklubou první  rostlinky slunečnic, které si vysa-
dily do malých květináčků. Jaro se přihlásilo nejen barevnými 
voňavými záhony a předzahrádkami, ale také zpěvem ptáčků 
a bzučením hmyzu. S velkou radostí jsme vytvářeli „hmyzí ho-
tel“ a netrpělivě čekáme, kdy se do něj nastěhují první hmyzí 
obyvatelé. Na vycházky se vypravujeme vyzbrojeni košíkem 
a lupou, abychom mohli vše zblízka prozkoumat. Děti se učí 
hmyz poznat a také jej chránit pro jeho užitečnost.

Na konci měsíce dubna jsme se ve třídách sešli přestroje-
ni za čarodějnice a kouzelníky. To byl ten pravý čarodějný rej! 
V maskách, s vlastnoručně vyrobenými kouzelnými hůlkami, 
u  ohýnku s  opečeným špekáčkem, s  kytarou a  písničkami 
jsme všichni společně prožili krásný den. Děti si vyzkoušely 
vaření léčivého „lektvaru“ z  pampelišek a  vyrobily si malou 
čarodějničku i brýle Harryho Pottera. Všichni naši malí čaro-
dějové a kouzelnice byli dobré vůle a učili se pomáhat lidem. 
A tady máte jeden recept proti špatné náladě:

Muší ucho, kus žabince, trochu medu dej do hrnce.
Kousek křenu, hrst přesličky, přidej sůl a tři mušličky.
Vrbový proutek, slzy krokodýlí, muší křidélka a křídla motýlí.
Zelíčko mladé, prastarou vodu, zamíchej, podávej na prvním 
schodu!
Čáry máry kouzlení, 
ať se v úsměv  promění!
A jestli máte chuť se s námi proletět – koště z jasanového dřeva, 
vrbových a březových proutků létá nejlépe!
Čáry máry – máry čáry, hni se koště – láry fáry!
Šťastný let a krásné jaro!
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Jarní stezka 1.BJarní stezka 1.A Jarní stezka 1.C

Povídáme si o naší planetě

Jarní stezka

Když jsme spolu

Život ve 2. ročníku 

kolektiv učitelů

Žáci 1.A 

Jitka Coufalová

foto: kolektiv učitelů ZŠ

Před Velikonocemi jsme pro děti 1. a 2. ročníků připravili jarní stezku plnou zábavných úkolů. Děti cestou odpovídaly na 
otázky, plnily úkoly a luštily zprávu. Náš vzkaz zněl: TĚŠÍME SE, AŽ SE ZASE SEJDEME. A brzy se tak i stalo. 

Děkujeme za zaslané fotografi e a obrázky.

Když jsme spolu, všechno nás baví víc.
Tvoříme, kreslíme obrázky a  těšíme se na teplo 
a sluníčko.
Povídáme si o naší planetě, o jaru, o naší rodině…
Čteme a chceme být pasováni na čtenáře. Těšíme 
se, až si od srdce zazpíváme.
Přejeme si hlavně zdraví.
Kéž by už skončil „covid“ a mohli jsme zase všichni 
normálně žít.
I tak jsme rádi spolu ve škole.

Duben utekl jako voda. Zpestři-
li jsme si ho prohlídkou nádherných 
knih, které žáci doma během distanční 
výuky sami napsali, ilustrovali a vyrobi-
li. Některé knížky byly zaslány do lite-
rární soutěže Moje veličenstvo kniha 

 Základní škola

2021, kterou pořádá EkoCentrum Pí-
sečník v Brně. Žáci také napsali a ode-
slali dopis, zatelefonovali svým příbuz-
ným, babičkám, dědečkům nebo svým 

kamarádům. V neposlední řadě vyrobi-
li přáníčko pro své maminky a  naučili 
se básničku k jejich blížícímu se svátku. 
Těšíme se, co přinese měsíc květen.
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Velikonoční dílničky ve 3. B

Online družina

Pohádka o čtenáři a vose

Vladimíra Oulehlová

Martina Hanzlíková, Petra Horňáková, Kristýna Jandíková 

Martina Hanzlíková

Ve středu 31. března 2021 jsme měli v  rámci distanční 
výuky online velikonoční dílničky, kde jsme zdobili vajíčka 
ubrouskovou technikou. Děti usedly před monitor pečlivě 
přichystané a paní učitelka jim krok po kroku říkala, jak mají 

Když jsme se s prvňáčky a druháčky před jarními prázd-
ninami loučili, ani ve snu nás nenapadlo, že se uvidíme až 
za dlouhých sedm týdnů, protože od 1. 3. 2021 došlo z dů-
vodu koronaviru k celkovému uzavření všech škol. My jsme 

Děti ze 3. B si zahrály na spisovatele. 
Za domácí úkol měly dokončit pohád-
ku O čtenáři a vose z knížky Nedokon-
čené pohádky. 

Pohádka je o čtenáři Četmírovi, kte-
rý si v parku čte svoji oblíbenou knihu. 
U čtení ho ale svým bzučením neustále 
ruší četbychtivá vosa. Četmír se ji snaží 
odehnat, vosy se však nemůže zbavit. 
Nakonec si z  lavičky vezme klobouk 
a vosu se mu pod něj podaří chytit. Vosa 
se snaží dostat zpod klobouku ven, ale 
nedaří se jí to. Četmír čte dál svoji ro-
zečtenou knihu a  užívá si klid a  ticho, 
začne mu ale vrtat hlavou, co se s vosou 
stalo, protože zpod klobouku neslyší ani 
bziknutí. V  tomto okamžiku pohádka 
v knize končí a je na fantazii dětí, jak to 
asi bylo dál. Zde jsou ukázky možného 
dokončení pohádky, které děti napsaly:

Vosa se schovala pod klobouk tak, 
aby nebyla vidět. Jak Četmír nadzdvihl 
klobouk, aby vosu zkontroloval, vosa 
mu ulítla. Cestou si zavolala posilu. Vosí 

vajíčka ubrouskem ozdobit. Práce se dařila a na konci hodi-
ny nám všichni s nadšením ukazovali krásná vajíčka. Nako-
nec si děti zahrály online únikovou hru a vyplnily pracovní 
listy, které jim pověděly vše o tradici Velikonoc. 

ale v družině nezaháleli a od 9. 3. 2021 jsme spustili družinu 
v online režimu. Všechny děti, které jsou přihlášené do dru-
žiny, se mohly každý den mezi 14.–15. hodinou přes Google 
Meet připojit do kroužku Volnočasové aktivity, kde si s nimi 

kamarádi neustále Četmíra otravovali 
svým nepříjemným nalétáváním. Čet-
mír na to neměl nervy. Dal se na útěk, 
aby se zbavil těch otravných vos. Při 
útěku se nedíval na cestu a najednou 
ŽBLUŇK. Četmír byl celý mokrý, ale 
spokojený, že to vosy vzdaly.

T.H.

Po chvíli přemýšlení se Četmír při-
blížil ke klobouku. Nastražil uši, ale nic 
neslyšel. Žádné bziknutí se neozvalo. 
Poklepal prsty na vršek klobouku, ale 
stále nic. Ticho a  klid. Četmír opatrně 
nadzdvihl klobouk, aby se podíval, co 
se s vosou stalo. V tom okamžiku vosa 
vystřelila a  prolétla škvírou mezi klo-
boukem a  zemí. A  je po klidu, pomy-
slel si Četmír. Ta otravná vosa mi opět 
nedá pokoj a nebude možné si v klidu 
číst. Ale k jeho údivu vosa udělala dva 
obloučky kolem jeho hlavy. Jako by 
mu chtěla poděkovat za to, že ji pustil 
z kloboukového vězení. A pak odlétla 

opodál na louku plnou rozkvetlých pa-
mpelišek a  tam už zůstala. Četmír se 
tedy mohl spokojeně posadit a  začíst 
se do své knihy. Jen občas zvedl oči od 
řádků, aby se podíval, jak vosa poletuje 
z květu na květ.

D.K.

Vosa byla ale chytrá. Přestala bzučet 
a čekala na příležitost. Četmír poslou-
chal u  klobouku. Nic neslyšel. Zvěda-
vost mu nedala a  klobouk nadzdvihl. 
Vtom vosa vyletěla zase ven na svobo-
du. Už věděla, že se k žádnému čtenáři 
ani nepřiblíží.

D.P.

Četmír byl rád, že vosa už nebzučí. 
Začal znovu číst. Četl tak dlouho, že 
zapomněl na vosu v klobouku. Nasadil 
si klobouk na hlavu a šel domů. Na to 
vosa čekala. Píchla Četmíra do hlavy. 
Četmír sundal klobouk a vosa odletěla.

D.Š.

Vajíčkovníky 
Martina Hanzlíková

Tyto dva zvláštní stromy „vyrostly“ 
týden před Velikonocemi u naší školy. 
Děti, které byly v té době na distanční 
výuce, jsme poprosili, aby nám pomoh-
ly s velikonoční výzdobou před školou 
a při procházce po Hrušovanech vajíč-
kovníky nazdobily kraslicemi. Během 

pár dnů na obou stromech opravdu 
vyrostla nazdobená vajíčka, která jsme 
si na stromcích nechali až do konce 
dubna. Bohužel se našel i nenechavec, 
který nám pěknou výzdobu od dětí ne-
přál, a jedno ráno byla všechna vajíčka 
rozbitá a  rozházená kolem školy. Děti 

to ale naštěstí neodradilo a vajíčkovní-
ky se znovu rychle zaplnily.

Z naší strany bylo umístění stromků 
takovým vzkazem pro děti, že na ně 
myslíme, i  když se s  nimi nemůžeme 
vidět ve škole. A  moc jim za krásnou 
výzdobu děkujeme. 
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paní vychovatelky povídaly, vyráběly, hrály hry, četly, po-
slouchaly písničky… Fantazii se meze nekladly a děti samy 
už si po několika setkáních říkaly, čemu by se chtěly věno-
vat. Někdy nás bylo pět, jindy patnáct, s dětmi se často při-
hlásili i mladší sourozenci nebo kamarádi. Měli jsme setkání 
se zvířátky, s pohádkou a udělali jsme si i „maškarní bál“, na 
který jsme se všichni těšili ve škole, ale kvůli omezením na 
něj letos nedošlo. 

Podle reakcí dětí a  díky jejich opětovnému přihlašování 
věříme, že se jim tato setkávání líbila a zkrátila jim alespoň 
trošku čas, který musely trávit doma bez kamarádů. A snad 
jsme ulehčily i rodičům, kteří měli trošku času jenom pro sebe. 

A my, hlavně kvůli dětem, doufáme, že už k takovým se-
tkáváním nebude muset dojít. Ne snad proto, že bychom je 
pro děti nechtěly chystat a vidět se s nimi, ale „naživo“ v dru-
žině ve škole je nám prostě všem lépe.

O pohár baby Jagy

Školní rok pokračuje

vychovatelky školní družiny

Jarmila Motlíčková, ředitelka školy

Poslední týden v  dubnu proběh-
la v  jednotlivých odděleních školních 
družin soutěž „O  pohár baby Jagy“. 
Děti se proměnily v čarodějnice, které 
se zúčastnily rozmanitých her a  sou-
těží. S elánem se pustily do plnění ne-
lehkých úkolů, řešení čarodějnických 
rébusů a  hádanek. Každý si vyrobil 
čarodějnickou hůlku, někteří i čaroděj-
nický klobouk. Nebály se pomocí hma-
tu hledat v  kouzelném pytlíku ukryté 
myši. V  týmech sbíraly čarovné byliny 
a kouzelné lopuchy. 

Na školní zahradě si děti vyzkoušely 
ovládání a  řízení koštěte, dopravního 
prostředku každé správné čaroděj-
nice. Překonávaly překážkové dráhy 
různými způsoby, snažily se dopravit 

Ve dnech 25. a 26. března proběhla na naší škole tema-
tická inspekční činnost zaměřená na získávání a analyzová-
ní informací o  činnosti škol a  školských zařízení v  období 
distančního vzdělávání žáků, s ohledem na opatření souvi-
sející s pandemií nemoci covid-19. Toto šetření České školní 
inspekce probíhalo on-line formou. Dvě paní inspektorky 
hospitovaly v několika on-line hodinách, seznámily se s pro-
vozem školy v době distanční výuky, řízením školy,  pracov-
ními povinnostmi jednotlivých zaměstnanců školy, hovořily 
s pedagogy. Přestože z tohoto šetření ČŠI nezasílá písemné 
závěry, paní inspektorky naši školu ohodnotily jako výbor-
nou. Všem pedagogům proto patří dík a uznání. Vedení on-
line hodin není úplně jednoduché, přesto je všichni učitelé 
zvládli na výbornou. Pracovat touto formou se naučily i asis-
tentky pedagogů, vychovatelky ŠD, podporu žákům i jejich 
rodičům poskytují také speciální pedagožka a psycholožka. 
Paní psycholožka rediguje a vydává již několikáté číslo časo-
pisu Hruškovinky, na který se vždy velmi těšíme. Zjišťujeme, 
co která třída zajímavého dělá, pobavíme se, prohlédneme 
si fotografi e.

Od 12. 4. je umožněn provoz škol v režimu rotační výuky 
což znamená, že děti mají vždy týden distanční výuky a tý-

míč mezi kužely a přejít nebezpečnou 
cestu přes smrdutý močál. Všechny 
děti tyto nelehké úkoly zvládly a získa-
ly svůj mezinárodní letecký průkaz na 
koště. 

Svoji čarovnou moc si prověřily, 
když nasbíraly čarovné bylinky, smí-
chaly je se smrdutou rezavou vodou, 
přisypaly barevný prášek, voňavý lák, 
nakonec přidaly lžičku bílého prášku, 
vše zamíchaly a už jen pozorovaly, jak 
vše bublalo a pěnilo. Kouzelná moc se 
potvrdila, lektvary se povedly.

Děti za splněné úkoly obdržely vy-
svědčení Čaroděje I. kategorie, které si 
zasloužily. Vše bylo zakončeno přehlíd-
kou a  volbou nejkrásnějšího čaroděj-
nického kostýmu. Čarodějné létání na koštěti ve školní družině

den prezenční výuky. V naší škole máme skupinu žáků 1. a 2. 
ročníku, která se střídá se skupinou žáků 3., 4. a 5. ročníku. 
Prezenční výuka je podmíněna pravidelným testováním jak 
žáků, tak zaměstnanců. Naprostá většina žáků se do školy 
na prezenční výuku velice těší – je vidět, jak jim chybí soci-
ální kontakty, prostředí školy, známé činnosti. V době, kdy 
jsou děti fyzicky ve škole, mohou také navštěvovat školní 
družinu. V oddělení však smí být pouze děti z  jedné třídy. 
Ve škole musíme všichni nosit respirátor (žáci zdravotnickou 
roušku), často větráme. Podmínky výuky jsou tedy ztížené.

Také zápis do 1. ročníku letos opět proběhl bez přítom-
nosti dětí i rodičů. Zákonní zástupci pouze doručili potřeb-
né doklady k  zápisu do 1. ročníku nebo k  odkladu školní 
docházky a doručili jsme jim rozhodnutí nebo čekají na zve-
řejnění výsledků na úřední desce. Otevírat budeme dvě prv-
ní třídy, několik dětí bude mít odklad školní docházky. Děti 
i rodiče přivítáme ve škole hned, jak to bude možné.

Někteří páťáci mají za sebou přijímací zkoušky na vícele-
tá gymnázia. Také oni měli letos ztížené podmínky. Učitelé 
je připravovali v on-line hodinách, žáci se museli u zkoušek 
prokázat negativním testem na covid-19 a použít zdravot-
nickou roušku. Přáli jsme jim hodně štěstí.
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Čtvrtletní hodnocení žáků uzavřeme o měsíc později než 
obvykle. Nejprve zjišťujeme, co žáci zvládli, co se musí do-
cvičit, probrat znovu v době, kdy jsou prezenčně ve škole, 
co třeba přesuneme do dalšího roku. 

Z neustálých změn a nařízení jsme všichni unavení, ale 

pevně věříme, že se konečně odrazíme ode dna a postupně 
se vrátíme do režimu, na který jsme byli zvyklí. Nebo se mu 
alespoň přiblížíme. 

Přejeme všem krásné jarní dny, sluníčko, zdraví a dobrou 
náladu!

 FK 1932
Libor Nentvich, foto: Libor Nentvich

Vážení spoluobčané, vážení fotbaloví fanoušci!
Zdravím Vás po dlouhé zimní odmlce a hlavně po sedmi 

měsících útrap s nemocí covid-19, která nejen nám fotbalis-
tům a všem sportovcům, ale také ostatním lidem absolutně 
změnila dosavadní život.

Desátého října loňského roku odehrál A-tým poslední 
vítězné utkání na domácím hřišti s týmem Židlochovic, zví-
tězili jsme 2 : 1! Do konce podzimní části sezóny chyběly po-
slední tři zápasy s týmy Viničné Šumice, Moutnice a Přísnoti-
ce. Vzhledem k sedmibodovému náskoku našich borců sta-
čilo jedno jediné vítězství a otevřely by se nám brány Okres-
ního přeboru!! Bohužel, s přibývajícími vládními nařízeními 
se soutěž zastavila. Celou zimu se čekalo, kdy se soutěže 
obnoví, aby se dohrála tři podzimní utkání a  jedno utkání 
z  jarní části tak, aby bylo splněno 50 procent odehraných 
utkání a postoupilo se do OP. Ale i tato varianta se nyní začí-
ná rozplývat. Nejzazší termín zahájení soutěže je 3. 5. 2021, 
aby byl třítýdenní prostor na trénování a následné dohrání 
3 + 1 zápasů. Všechno nasvědčuje tomu, že se celá soutěž 
anuluje a na podzim budeme začínat od začátku s nulovým 
počtem bodů. Je nám z toho hodně těžko, protože jsme si 
OP všichni moc přáli a hlavně svými výkony a suverénním 
vedením v tabulce jsme si Okresní přebor jednoznačně za-
sloužili. Nyní se ukáže síla A-týmu, jestli naváže na podzimní 
úspěchy a bude pokračovat v boji o OP.

Každopádně i přes těžkou situaci s nemocí covid-19 jsme 

nezaháleli a využili jsme zimu k pra-
cím ve sportovním areálu. Vymalo-
vali jsme celé kabiny, pořídili jsme 
také nové radiátory, dále jsme v ka-
binách vyměnili všechny prehisto-
rické věšáky, které si všichni pama-
tujeme ještě jako žáci hrušovanské-
ho fotbalu, za věšáky nové. 

Nyní na jaře jsme s dobrovolníky posunuli postřikovače 
závlahy hřiště, což bylo v plánu minimálně posledních osm 
let. Dále jsme vyčistili odvodní kanálky kolem celého hřiště 
a museli jsme ručně odkopat trávu tlačící se do hřiště. Uf! 
Nyní již trávník sečeme a stále ho potahujeme sítí, protože 
po podzimním radikálním zásahu strojem Terramat je hřiště 
momentálně v šedesáti až sedmdesátiprocentní kondici.

A nyní ta nejpozitivnější zpráva. Po 3. 5. 2021 začínáme 
s tréninky napříč všemi kategoriemi! Museli jsme přizpůso-
bit termíny tak, aby byl na hřišti pouze jeden tým. Konečně 
začnou trénovat děti, které z mého pohledu trpí zastavením 
sportu nejvíce. Aktivní život, setkávání s kamarády a každo-
denní normální život nenahradí nic.

Na závěr děkuji obci Hrušovany u Brna nejen za fi nanční 
podporu našeho spolku, ale i za technické zajištění provozu 
našeho krásného fotbalového areálu.

Všem občanům přeji pevné zdraví a trpělivost v této ne-
lehké době!
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 Pojďte s námi 

       hledat ztracený 

       Klíč Hrušovan!
Patrik Procházka

Jak již jistě víte, probíhá v naší obci 
hra s názvem Hledání ztraceného Klíče 
Hrušovan. Odstartovali jsme ji 1. břez-
na a stále nejsme u konce. No a v čem 
hra spočívá? Do naší obce se zatoulal 
hrušovanský rychtář Jan Jaroš, skuteč-
ná historická postava, který se snaží 
dostat zpět do své doby. K  tomu ale 
potřebuje Klíč Hrušovan, který se bo-
hužel ztratil, a  my mu ho pomáháme 
najít.

Rychtář se snaží rozvzpomenout na 
místa, kde se klíč nacházel, a hráči tato 
místa navštěvují, pátrají po ztraceném 
klíči a přitom poznávají zajímavá místa 
v  naší obci. Na každém takovém mís-
tě čeká na hráče hádanka, která jim 
odemkne více informací o dané lokaci. 
Celá hra je spravována pomocí spe-
ciální webové stránky (tabornicihub.
wixsite.com/hledani-klice), kde hráči 
najdou jak indicie a  vzkazy od pana 
rychtáře, tak více informací o  zajíma-
vých místech a fotky.

Chtěli byste se také zúčastnit Hle-
dání ztraceného Klíče Hrušovan? Vý-
borně! Stačí se podívat na výše zmíně-
nou webovou stránku a můžete začít. 
K hraní nic víc nepotřebujete, pravidla 
a veškeré informace najdete na webov-
ce hry a hledání může začít!

 Ze sokolské kroniky aneb Úprava venkovního cvičiště 

     a výsadba stromů před sto lety
Pavel Kadlec, foto: archiv T.J. Sokol Hrušovany u Brna

V  zimě roku 1920 získala Tělocvičná jednota Sokol do 
svého vlastnictví tzv. jägerhaus pro stavbu sokolovny, v mís-
tě dnešní stavby Sokec, a hned na jaře 1921, přesně před sto 
lety, se začalo s úpravami venkovního hřiště. 

V sokolské kronice se píše: „Sotva že nadešel první jarní mě-
síc, tu sešli se takřka všichni bratři na nově získaném cvičišti 
a jeden každý slibuje své pomoci ku řádnému upravení téhož. 
Začátkem měsíce března započala s  prací urovnávací, které 
(ovšem bezplatně) zúčastnilo se 67 bratří a jedna sestra v 1080 
pracovních hodinách. Také upevněná tabule nad vchodem 
cvičiště, dvěma bratry zpracována. Dvůr sokolovny v r. 1931, tj. 10 let po úpravě a vysazení stromů
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Předsednictvo jednoty usneslo se požádati lesní správu v Žid-
lochovicích o darování potřebných stromků na cvičiště a tu byly 
poukázány stromky kaštanové v lese u Přibic. A zase to byli naši 
bratři Sokoli, kteří ukázali lásku a pochopení pro dobrou věc Jed-
noty a takto formovaným pochodovým cvičením 20. března od-
nesli kaštanové stromky z lesa až na cvičiště na svých ramenou. 
Zúčastnilo se 21 bratří a přineseno 21 stromků, které byly ještě 
téhož dne ku okrase cvičiště p. Havlíkem vsazeny.“

Dnes už na dvoře bývalé sokolovny žádný z těchto jírovců 
nestojí. Poslední byly pokáceny kvůli špatnému zdravotnímu 
stavu jako součást investiční akce Sokec. Ze starých stromů 
zde zůstává lípa z roku 1919 a 3 jerlíny, jejichž stáří neznáme. 
V  uplynulých dnech byly na dvoře vysazeny nové stromy 
a proběhlo vyasfaltování plochy, na kterou se bude pokládat 
sportovní povrch. Doufáme, že se nové stromy ujmou a ven-
kovní cvičiště bude dělat lidem radost aspoň dalších sto let.

 S úklidem pomohli i studenti gymnázia

 Vzpomínka na pana Štěrbu

Pavla Dratvová, foto: Jiří Dratva

Lukáš Zekl, foto: Lukáš Zekl

Již druhý Offl  ine den naplánova-
lo Gymnázium Židlochovice na 30. 4. 
2021, tedy na „čarodky“. Hlavním cí-
lem bylo dostat děti od počítačů a za-
jistit jim procházku venku na čerstvém 
vzduchu. Úkolem bylo jít ven, ujít pár 
kilometrů a  přitom sbírat odpadky. 
Děti byly samozřejmě vybaveny in-
strukcemi jak se chovat, aby byl sběr 
bezpečný. Nemůžu psát za všechny, 
ale dva studenty na gymnáziu máme 
a  syn se se spolužáky domluvil, že 
uklidí starou černou skládku v remíz-
ku pod zemědělským družstvem. Úkol 
to nebyl jednoduchý, neboť v  sou-
časné době tam nevede žádná cesta 
a  nepořádek museli odvážet pěkný 
kus cesty k obecní komunikaci, odkud 
jej odvezla obecní četa. Ačkoliv sbírali 
skoro celý den, vysbírat celou skládku 
se jim nepodařilo. S  dcerou jsme šly 
uklízet podél trati v  lokalitě Červené 

V roce 2019 jsme společně s panem Bedřichem 
Štěrbou, který byl členem Klubu rybářů, umístili 
na stromy kolem rybníka Vodárna budky pro ptá-
ky a  hmyzí hotýlek pro hmyz. S  nápadem přišel 
pan Štěrba, který budky a hotýlky vyráběl spolu 
se svojí vnučkou ve své dílně. Pan Štěrba bohužel 
24. 9. 2020 zemřel ve věku nedožitých 71 let.

V  rybářské chatě jsme měli výrobky od pana 
Štěrby schované. V  sobotu 17. 4. 2021 jsme je 
společně s místopředsedou Klubu Rybářů panem 
Zdeňkem Mendlem rozmístili v tzv. II. etapě opět 
kolem rybníka. Chceme tímto krokem podpořit ži-
votní prostředí v obci, ale hlavně přispět k výskytu 
různých druhů živočichů kolem rybníka Vodárna.

Velké poděkování patří zejména panu Bedři-
chu Štěrbovi, který měl kladný vztah k  rybolovu 
a životnímu prostředí.

vrchy. Bylo vidět, že tuto trasu již pro-
cházel někdo v  rámci dubnové akce 
„Ukliďme svět“, bohužel i  tak jsme 
vysbíraly dva plné pytle odpadu, které 
jsme nechaly ležet u cesty s tím, že je 
druhý den ráno odvezu. Překvapením 
bylo, že pytle někdo odvezl místo nás 

a ještě vysbíral poházené pneumatiky. 
Děkuji mu!

Děkuji všem studentům gymnázia, 
kteří nelenili a  uklízeli ve svém okolí, 
ale i všem ostatním, kteří na svých pro-
cházkách sbírají cizí nepořádek. Velice 
si toho vážíme! Děkujeme!
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 Malé ornitologické okénko

 Publikace o zaniklém cukrovaru a rodu Robertů již brzy v prodeji

Zdeněk Kaláb, foto: Zdeněk Kaláb

Vít Funk, foto: Soukromý archiv Christiana Roberta a KVASNIČKA, Alois: Židlochovický cukrovar na fotografi ích

Na fotce je dudek chocholatý od dětského hřiště u spor-
tovního areálu, který se tam zdržoval tři dny. Další snímky 
zachytily slavíka od podniku Xella. Slavíci u nás zpívají od 
posledního dubnového týdne a  k  hnízdění potřebují ko-
přivy, křoví, nějaký plácek a dubové listí. Protože hnízdí na 
zemi, škodí jim kočky a časté sečení trávy.

Na přelomu měsíce května a červ-

na bude pod hlavičkou Židlochovic-

kého vlastivědného spolku vydána 

rozsáhlá publikace o  bývalém cuk-

rovaru a  jeho provozovatelích. Au-

torská dvojice PhDr. Stanislav Rubáš 

a Mgr. Vít Funk představí v knize do-

sud neznámé informace nejen o sa-

motné továrně, ale i  o  podnikatel-

ském rodu Robertů, který byl v na-

šem městě činný přes osmdesát let.

Mezi lidmi žijícími v našem městě se 
pomalu vytrácí povědomí o  slavném 
cukrovaru postaveném francouzským 
průmyslníkem Florentinem Robertem. 
Ačkoliv jde o továrnu proslavenou po 
celém světě, nebyla o ní překvapivě až 
dosud sepsána žádná ucelená publika-
ce. Tato skutečnost pro nás byla hna-
cím motorem při nelehké cestě plné 
překážek, na jejímž konci je populár-
ně-naučná kniha s  názvem Cukrovar 

Židlochovice aneb Vzestup a  pád 

průmyslové perly Moravy. 

Jak již název napovídá, podává kni-
ha svědectví o celém životě továrny od 

dudek chocholatý

slavík – detail

Cukrovar v 70. letech 20. století

slavík

samého počátku až po ukončení výro-
by a  zbourání budov. Dále se věnuje 
rodině Robertů a jejím podnikatelským 
i dobročinným aktivitám. Tento rod se 

vskutku nesmazatelně zapsal do dějin 
Židlochovic, které zveleboval, a  svým 
způsobem i  ovlivňoval společenský 
vývoj celé obce. 
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 Neznámý umělec  Hrušovany u Brna v médiích
Kateřina Buršíková, foto: Kateřina Buršíková Michaela Žáková, Vlasta Kadlecová, foto: Kremr Tomáš. (2020). iRozhlas [online].

V minulých dnech se objevila v poš-
tovních schránkách malá umělecká 
dílka, autor neznámý. Tímto děkuji za 
nás všechny obdarované. Pěkný nápad, 
který spoustu lidí potěšil a  příjemně 
překvapil.

Kulturní život v  obci byl minulý rok 
limitován v důsledku mimořádných vlád-
ních opatření. I přesto ale byly Hrušovany 
vidět v  médiích, a  to zejména v  souvis-
losti s  připomínkami oslav 150. výročí 
narození jednoho z  nejvýznamnějších 
architektů moderní éry, Adolfa Loose. 
Tomuto slavnému funkcionalistickému 
architektovi byl zasvěcen rok 2020 a řada 
kulturních akcí v Brně, Praze, Plzni či Vídni 
si připomínala jeho díla a  inovativní pří-
stup ke stavitelství. V souvislosti s mediál-
ním zájmem se objektem pozornosti stala 
také vila továrníka Viktora Bauera, v Hru-

šovanech známá jako Loosova vila. Ta 
byla v  online zpravodajských článcích či 
podcastech (např. iDnes, Lidovky, Brněn-
ský deník, Forbes, ČT24 aj.) zmíněna více 
než sedmnáctkrát, a to nejen jako jeden 
z příkladů děl architekta, ale také v souvis-
losti s obecní koupí této stavby a její plá-
novanou rekonstrukcí. Vedle zpráv o naší 
obci, které se v minulém roce týkaly úmr-
tí, nehod, výluk na železniční trati či pří-
kladů porušení vládních nařízení, tak byly 
tyto výrazně dominující články vítaným 
příspěvkem k reprezentaci Hrušovan také 
jako místa kulturního dědictví. 

Florentin Robert Nová brána do cukrovaru

Úryvek článku “Hrušovany plánují v Bauerově vile zřídit Loosovo muzeum. Oprava vyjde až na sto 
milionů“

A na co se může čtenář těšit? Díky in-
formacím z německojazyčných prame-
nů a vzpomínek bývalých zaměstnanců 
cukrovaru si může čtenář udělat ob-
rázek o tom, jak vypadal chod továrny 
v rámci kampaní, jaké výhody i nevýho-
dy skýtalo zaměstnání v cukrovarnictví, 
a také zjistí, jak to vlastně bylo s vlastnic-
tvím cukrovaru, jeho budov a pozemků. 

Je zde rovněž vysvětleno, jakou krajin-
nou proměnou Židlochovicko prošlo. 

V  knize lze nahlédnout do každo-
denního života rodiny Robertů (jak vy-
padal život v dnešní Robertově vile, jaké 
měli jeho obyvatelé záliby i  nešvary, 
vztahy s  českými zaměstnanci apod.). 
Vývoj cukrovaru v  dobách socialismu 
přiblížilo také celkem sedm pamětníků.

V  knize najdete přes 160 ilustrací, 
přehledné grafy i vyčerpávající seznam 
pramenů. A  malá třešnička na závěr: 
publikace vychází s  velkým fi nančním 
přispěním města Židlochovice přesně 
třicet let od dokončení poslední kam-
paně, která v  cukrovaru proběhla. Tis-
kařské práce zajišťuje místní fi rma Cent-
rum digitálního tisku. 



18

KulturaKultura

 Stejné místo, jiná doba
Pavel Kadlec, foto: Pavel Kadlec, archiv kronikářek

Srovnejte si na fotografi ích, jak 
vypadaly Hrušovany dříve a  nyní: 
stejné místo, jiná doba. Pokud máte 
ke zveřejněným fotografi ím jakékoli 
doplňující informace, komentář nebo 

pokud máte staré fotografi e, o  které 
byste byli ochotní se podělit, kontak-
tujte kronikářky na e-mailu kronika@
ouhrusovany.cz nebo na telefonním 
čísle 725 772 774.

Na snímcích je pohled na rybník 
Šejba. Mohutné topoly na snímku 
byly pokáceny v  roce 2000. V  roce 
2012-2013 proběhla revitalizace ryb-
níka.

Rybník Šejba zřejmě v 80. letech Rybník Šejba nyní

InzerceInzerce
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Inzerce



20

HRUŠOVANSKÝ ZPRAVODAJ – Periodický tisk územního samosprávného celku, vychází dvouměsíčně. Vydává obec Hrušovany u Brna, vychází 
15. května 2021. Evidenční číslo MK ČR E 10090. Šéfredaktorka Eva Kadlecová. Redakční rada: Kateřina Buršíková, Hana Halounová, Roman Ivičič, 
Markéta Malá, Helena Marková, Lenka Šotnarová, Josef Valoušek, Michaela Žáková. Jazyková a  stylistická korektura: Helena Marková a  Lenka 
Šotnarová. Na zveřejnění příspěvků nevzniká právní nárok. Mediální komise si vyhrazuje právo zaslané materiály jazykově a stylisticky upravovat. 
Uzávěrka příštího čísla je 1. 7. 2021, kontakt: medialnikomise@ouhrusovany.cz. Foto na obálce: Roman Ivičič.

Hrušovany ve fotografi íchHrušovany ve fotografi ích

Prostory budoucí restaurace na Sokecu – květen 2021 (foto Pavel Kadlec)

Výstavba rybářské chaty – duben 2021 (foto Lukáš Zekl)

Výstavba kolumbárií na hřbitově (foto Pavel Kadlec)

Mladé keře u rybníka Vodárna (foto Lukáš Zekl)

Pohled na Sokec ze dvora – květen 2021 (foto Pavel Kadlec)

Oprava polních cest v okolí rybníka (foto Pavel Kadlec)

Nové přírůstky na Šatavě (foto Martina Vrbská)

Kvetoucí stromy u obchodního domu (foto Pavel Kadlec)


