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H R U Š O VA N S K Ý

ZPRAVODAJ
Listopad 2021 hrusovanyubrna.cz

MIROSLAV ROŽNOVSKÝ ptala se Eva Kadlecová

PROVOZOVATEL RESTAURACE NA SOKECU JEŠTĚ NEBYL VYBRÁN 

V  minulém období bylo vyhláše-

no výběrové řízení na provozovatele 

restaurace na Sokecu. Už byl vybrán? 

Nebyl vybrán, neboť se přihlásil pou-
ze jeden uchazeč, a to z hlediska hospo-
daření obce není objektivní výběr. Velmi 
silně do toho zasahuje složitá doba – 
velmi vysoká infl ace, neúměrné zdražo-
vání energií, zboží a tím i vstupů v gast-
ro provozech. Ale samozřejmě i předpo-
klad, že lidé budou raději šetřit. Nechá-
me si vystavit pověření zastupitelstva, 

aby rada obce mohla jednat o úpravách 
nájemní smlouvy a mohla na přechod-
nou dobu snížit nájemné, které má být 
v místě a čase obvyklé a nedošlo k po-
škozování příjmů obce. A uvidíme, zda 
se přihlásí více uchazečů.

Je již Sokec v provozu? Byl už vy-

brán správce tohoto objektu? Kdy na-

stoupí a co bude náplní jeho práce? 

Po nezbytných opatřeních, jako je 
příprava provozního a  evakuačního 

řádu, poplachové směrnice, ceníku 
pronájmů a výběru správce, je možné 
uvést Sokec do provozu. Toto vše již 
před dvěma měsíci specifi kovala rada 
obce svým usnesením a  pověřila I. 
místostarostu a  správu majetku obce, 
aby zajistili provoz. Správce objektu 
nastoupí 1. 1. 2022 a do té doby bude 
suplovat jeho činnost I. místostarosta. 
Jeho náplní bude zajistit, aby Sokec 
dobře fungoval. Jedná se především 
o vytvoření rezervačního systému, pro-
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pagaci a  marketing, správu objektu, 
servisní záležitosti, udržování pořádku 
a bezproblémového chodu budovy.

Plánuje obec na podzimní měsíce 

ještě nějaké výsadby zeleně?

Obec bude vysazovat zeleň za spor-
tovním areálem a  samozřejmě v  pro-
storu před základní školou a Sokecem. 
Vše by mělo být hotovo do konce lis-
topadu.

ČR vyhlásila na nadcházející tři 

měsíce akci Milostivé léto, jejímž cí-

lem je dát možnost zadluženým ob-

čanům splatit svoje závazky. Bude 

obec poskytovat sociální poraden-

ství v této oblasti? 

Obec bude pomáhat všem, kdo to 
budou potřebovat, a  využije této mi-
mořádné biblické události. V  Bibli je 
výzva, aby každých padesát let bylo 
takto milostivé období. Mám avízo, že 
nová vláda toto období prodlouží do 
léta 2022.

Je již zprovozněna rybářská cha-

ta? Kdy proběhne avizované slav-

nostní otevření s možností prohlíd-

ky?

Rybářská chata je již prakticky ho-
tova a byla již obci předána. Nyní běží 
byrokratické úkony, čeká se na souhlas 

hygieny, hasičů, provádí se povinné 
rozbory vody a  další úkony. Následně 
požádáme o vydání kolaudačního sou-
hlasu. V dnešní době nejsem schopen 
říci, kdy to bude. Vůbec neumím od-
hadnout, kdy zúčastněné úřady vyda-
jí svá stanoviska. Na všechno se nyní 
čeká o trochu déle.

Vážení spoluobčané,
přijměte srdečný pozdrav a  přání 

všeho dobrého, zejména zdraví v této 
nelehké covidové době.

Nastává čas bilancování toho, co se 
podařilo a co ne v roce 2021. Z pohle-
du rozvoje obce jsem přesvědčen, že se 
obec rozvíjí dobře a plníme sliby, které 
jsme občanům dali. Obec je v  dobré 
fi nanční kondici a má smělé plány do 
dalších let. Nechci vypočítávat, co vše 
se zdařilo. Za sebe mohu říci, že jsem 
celkem spokojen, neboť to, co jsme 
si předsevzali, jsme splnili. Jedná se 
například o  přístavbu základní školy, 
nové multifunkční zařízení Sokec, ry-
bářskou chatu, úpravy prostranství, sil-
nic, výsadbu zeleně a další. Velký důraz 
klademe na rozvoj školství, chystáme 
projekt rekonstrukce MŠ Havlíčkova, 
modernizaci učeben základní školy, 
včetně venkovního zázemí.

Po novém roce Vás podrobně se-
známíme s  celkovou bilancí celého 

volebního období 2018-2022. Všech-
ny domácnosti obdrží kalendář obce 
2022, který obsahuje spoustu fotogra-
fi í různých investic a kulturních akcí. Je 
vydáván k výročí 770 let obce od první 
písemné zmínky o ní.   

Co mne netěší, je covidová doba, 
která zpozdila termíny staveb, jejich 
dokončení a  samozřejmě uvedení do 
provozu. Doba nepřeje ani pronájmu 
restaurace na Sokecu. Smutek cítím za 
všechny, které nám covid vzal, a vyjad-
řuji všem postiženým rodinám upřím-
nou soustrast. Nedejme se však zlomit 
a prosím, nechte se očkovat.    

V  roce 2022 nás čeká zabezpečení 
komunálních voleb, a  to na rozhraní 
září a  října 2022, protože nám končí 
volební období a proběhne přirozené 
střídání stráží. Děkuji všem spoluobča-
nům za důvěru a pochopení, kolegům 
z rady a zastupitelstva, zaměstnancům 
obce, obecního úřadu a  všem kanto-
rům a pracovníkům našich škol za spo-
lupráci v  uplynulém roce 2021 a  vše 
dobré v roce příštím. 

Užijte si klidu adventního času, po-
kud to dokážete. Přeji lidem dobré vůle 
hezké Vánoce a dětem bohatého Ježíš-
ka. Věřícím spoluobčanům hojnost Bo-
žího požehnání a nám všem v novém 
roce 2022 hlavně pevné zdraví. 

Miroslav Rožnovský, starosta
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 Proč je přechod pro chodce před školou zrušený 

       a nahrazený místem k přecházení?
Miroslav Rožnovský

Úprava ulice Masarykova je řešena projektem, který zpře-
hlednil celou lokalitu mezi školou a Sokecem. A místo se tak 
stalo bezpečnější. Tím, že obec vybudovala severní obchvat, 
se veškerý tranzit nákladní a osobní dopravy přesunul na ob-
chvat a z bývalé průtahové hlavní tepny se ulice Masarykova 
stala obyčejnou místní komunikací s místním provozem.

Před vlastní realizací projektu se řešil problém, zda pře-
chod pro chodce zachovat, nebo ho nahradit účinnějším 
zařízením. Současně dostali projektanti od obce za úkol řešit 
zbytečnou bariéru jednoho schodu při vstupu do ZŠ. Ten-
to problém byl vyřešen změnou nivelety komunikace před 
školou. Vyřešením tohoto problému mohl vzniknout silniční 
retardér, který přirozeně zvládá zpomalovat dopravu. Kvitu-
ji, že se jako benefi t podařilo vytvořit mezi objektem Sokecu 
a školou něco jako malé náměstí (tj. piazza). Tato piazza svým 
městotvorným výrazem rovněž přispívá k  přehlednosti sil-

ničního provozu. Nutno podotknout, že v době projekčních 
příprav byla varianta standardního přechodu i kvalitně řeše-
ného místa pro přecházení značně diskutována. Nakonec, 
a to ve spolupráci s dopravními specialisty Policie ČR, zvítě-
zila varianta místa pro přecházení. Bylo realizováno takové 
řešení, které svým principem nevyvolává ani v jedné skupině 
uživatelů psychologickou přednost, ale nabádá účastníka sil-
ničního provozu přirozeně ke zvýšené pozornosti. Zvýšený 
retardér nutí řidiče snížit před školou rychlost. Jsou osazeny 
dopravní značky upozorňující na děti, maximální povolená 
rychlost je snížena na 30 km/hod. a místo je nasvíceno. Tím 
výrazně vzrostla bezpečnost přecházejících osob oproti pů-
vodnímu přechodu.    

Konzervativní myšlení nám dává falešný psychologický 
pocit, že je přechod pro chodce něco bezpečného. Vůbec 
tomu tak není. Dle odborníků je zvolené řešení v konečném 
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 Výběr ze zasedání zastupitelstva a rady
Pavel Kadlec, tajemník OÚ

Níže uvedená schválená usnesení pova-
žujeme za nejzajímavější a nejdůležitější 
pro život v obci. Jedná se pouze o velmi 
stručný výběr, zájemci o  kompletní vý-
pisy usnesení je naleznou na webových 
stránkách obce. Záložka Úřad, kapitola 
Dokumenty (www.hrusovanyubrna.cz/
index.php/dokumenty).

Rada obce schvaluje:

• provozní řád, požární evakuační plán 
a požární poplachové směrnice spo-
lečensko-kulturního centra Sokec,

• dosadbu keřových porostů na sva-
zích u železničního podjezdu v ceně 
59 731 Kč u  Jitky Sedláčkové, IČ: 
01712829,

• objednávku prořezů a  revize stromů 
u spol. Kácení Šarapatka s.r.o. v ceně 
35 090 Kč,

• objednávku oprav komunikací, kte-
rou se navyšuje cena provedených 
prací na 430 000 Kč u spol. ASFALTE-
ROS s.r.o. Důvodem jsou vícepráce na 
opravě havarijního stavu vozovek,

• dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 083/
LBNO/2021 se spol. STRABAG a.s., kte-
rým se navyšuje celková cena úprav 
ulice Masarykova na 4 286 853,48 Kč,

• dodatek č. 1 smlouvy o  dílo na vý-
stavbu nové rybářské chaty s fi rmou 
Svoboda a syn, s.r.o. Dodatkem se na-
vyšuje cena na 5 128 213,97 Kč a pro-

dlužuje termín dokončení do 31. 10. 
2021,

• dodatek č. 2 ke smlouvě o  dílo uza-
vřené dne 5. 8. 2021 (Hrušovany, ry-
bářská chata – vodovodní přípojka) 
se spol. VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPO-
LEČNOST, a.s., o prodloužení termínu 
dokončení díla do 30. 10. 2021,

• dodatek č. 2 ke smlouvě o  dílo uza-
vřené dne 5. 8. 2021 (Hrušovany, ry-
bářská chata – kanalizační přípojka) 
se spol. VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPO-
LEČNOST, a.s., o prodloužení termínu 
dokončení díla do 30. 10. 2021,

• objednávku generálního klíče k  ob-
jektu Sokec za 73 594,72 Kč u  spol. 
Rovel spol. s r.o.,

• objednávku mycího stroje Rotowash 
R60B pro objekt Sokec u  spol. Clear 
World s.r.o. v ceně 90 940 Kč,

• zrušení výběrového řízení na proná-
jem restaurace Sokec,

• objednávku na opravu vozidla Fiat 
Ducato v ceně 74 657 Kč u p. Hemaly, 
IČ: 12312479,

• objednávku výsadby 16 stromů na 
plochu za sportovní halu na Jízdá-
renské ulici u p. Jitky Sedláčkové, IČ: 
01712829, v ceně 50 342 Kč,

• darovací smlouvu pro Sázíme stromy, 
z. ú., v hodnotě 19 545 Kč za účelem 
výsadby 15 ks stromů na sportovním 
areálu na Jízdárenské ulici,

• podání žádosti o  bezúplatný pře-
vod pozemků SPÚ ČR p. č. 1279/12, 
1543/2, 1267/1, 1543/4, 1541/5, 
1541/6, k. ú. Hrušovany u Brna.

Rada obce bere na vědomí:

• studii proveditelnosti víceúčelového 
hřiště a školní zahrady ZŠ Hrušovany 
u Brna od spol. Architekti A90 s.r.o.,

• průběh milostivého léta pro dlužníky 
obce v  termínu 28. 10. 2021 – 28. 1. 
2022.

Rada obce doporučuje:

• zastupitelstvu obce vzít na vědomí 
vratku dotace na přístavbu ZŠ č. j. 
MSMT-8625/2018-20 ve výši 20 000 
Kč.

Zastupitelstvo obce schvaluje:

• pravidla pro pronajímání pozemků, 
bytů a nebytových prostor ve vlastnic-
tví obce Hrušovany u Brna s účinností 
od 4. října 2021 dle uvedeného ceníku,

• ve veřejném zájmu ceník sníženého 
nájmu v objektu sportovní hala Jízdá-
renská a  Sokec pro činnost místních 
spolků. Důvodem je podpora činnosti 
v oblastech sportu, kultury, sociálních 
věcí a  společenských záležitostí, ze-
jména rozvoj tělesné zdatnosti, pod-
pory zdravého životního stylu, živé 
kultury, ochotnického divadla a pro-

důsledku bezpečnější. Řidiči jsou dopravním značením vy-
zváni ke snížení rychlosti vozidla. Nicméně díky zvýšenému 
retardéru a řešení veřejného prostoru automaticky zpozorní 
a včas svoji rychlost upraví. Chodci tak mohou včas a bezpeč-
ně reagovat.   

Je nutné si uvědomit, že rozdíl mezi místem pro přecháze-
ní a standardním přechodem je především vodorovné a svis-
lé dopravní značení. Vodorovné a svislé značení však není zdí 
vytvářející bezpečí před agresivním či nepozorným řidičem. 
Pro prevenci nehod je z pohledu odborníků zásadní, aby se 
účastníci vzájemně respektovali a měli k tomu vytvořeny pří-
hodné podmínky. Vše je o dopravní výchově, chování dětí, 
jejich rodičů a ohleduplnosti samotných řidičů. 

Byl jsem pravidelně svědkem dopravní situace na přecho-
du před školou, kdy vozidla zastavovala na přechodu, nedo-
čkaví řidiči vjížděli na přechodu do protisměru, jezdili nepři-
měřenou rychlostí atd. 

Příslušná značka označující dané místo (V7b místo k pře-
cházení) říká, že se jedná o místo uzpůsobené pro přechá-

zení chodců přes pozemní komunikaci. Současně je ve vyhl. 
č. 294/2015 stanoveno, že: „Řidič vozidla nesmí chodce přechá-
zejícího pozemní komunikaci v  místě pro přecházení ohrozit.“ 
A  dále: „Před vstupem na vozovku se chodec musí přesvědčit, 
zdali může vozovku přejít, aniž by ohrozil sebe nebo ostatní 
účastníky provozu na pozemních komunikacích. Chodec smí 
přecházet vozovku, jen pokud s ohledem na vzdálenost a rych-
lost jízdy přijíždějících vozidel nedonutí jejich řidiče k náhlé změ-
ně směru nebo rychlosti jízdy.“

Pokud se podíváme na úpravu přechodu pro chodce ve 
vztahu k vozidlům, pak platí, že řidič vozidla nesmí ohrozit 
a  omezit chodce přecházejícího na přechodu pro chodce. 
Rozdíl tedy ve skutečnosti z hlediska povinností řidičů vozidel 
vůči chodcům není velký. 

Neohrozit znamená v této souvislosti „nesrazit“, resp. „ne-
přejet“, což v důsledku znamená, že řidič vozidla chodce na 
místě pro přecházení musí nechat přejít podobně jako na 
přechodu pro chodce a v případě nehody bude pravděpo-
dobně vinen vždy spíš řidič než chodec.
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Nové knihy:

Jan Hartl – 15 roků lásky
L. Riley – Ztracená  sestra – poslední díl ságy Sedm sester
D. Landsman – Karanténa s moderním fotrem
A. Weir – Spasitel – další sci-fi  od autora Marťana
Ch. Link – Bez viny
C. J. Tudor – Upálené – napínavý thriller
J. Klíma – Jak zabít dvakrát
Jo Thomas – Vůně španělských třešní – romantika
J. Caplin – Cukrárna v Paříži, Hotýlek na Islandu, Chata ve Švý-
carsku…   romantika
O. Pötzsch – Kejklíř, Mistr – historické  romány
A. Jakoubková – Když ptáčka lapají
D. Dán – Hřích náš každodenní – krimi
P. May – Muž bez tváře – krimi
G. Agathonikiadis – Na Moravě nekvetou olivy, Mramorové 
sny -  vzpomínky českého Řeka

V. Dvořák – Já, Finis a Písečníci a bludný asteroid – sci-fi  pro 
mládež
A mnoho dalších, které najdete v on-line katalogu/novinky

 Novinky v knihovně
Jarmila Kresová, foto: Jarmila Kresová

 Datové schránky – jak snadno komunikovat s úřady elektronicky?
Pavel Kadlec

K čemu slouží datové schránky?

Pomocí datových schránek je mož-
né zasílat dokumenty v  elektronické 
podobě orgánům veřejné moci a  také 
je takto od nich přijímat. Pro zjedno-
dušení si datové schránky lze předsta-
vit jako ofi ciální e-mail pro komunikaci 
s  úřady. Zásadně se tak zjednodušuje 
způsob přijímání a  podávání úředních 
dokumentů.

Způsob komunikace prostřednic-
tvím datových schránek nahrazuje 
klasické „papírové“ doručování, proto-
že zákon o  datových schránkách zrov-
noprávňuje papírovou a  elektronickou 
verzi zasílaného dokumentu. 

Zatímco orgánům veřejné moci 
(úřadům) a  velké části právnických 
osob jsou datové schránky zřízeny au-
tomaticky ze zákona, u ostatních osob 
je nepovinná a zřizuje se na základě je-

jich žádosti. 
Pokud máte zřízenou datovou 

schránku, mají úřady ve většině přípa-
dů povinnost s Vámi komunikovat skrze 
ně. Většinu úředních písemností tedy 
obdržíte do datové schránky. Můžete 
si tak být prakticky jistí, že Vám žádný 
úřední dokument neunikne.

Datová schránka se dá zřídit něko-
lika způsoby: online po přihlášení přes 
portál eIDENTITA.CZ (např. bankovní 
identitou), písemně v  listinné podo-
bě nebo osobně na Czech POINTu (na 
obecních úřadech nebo poštách).

Jaké jsou hlavní výhody?

Zřízení i používání datové schránky 
je pro komunikaci s úřady zdarma. Ušet-
říte tak např. peníze za poštovné.

Nemusíte se ohlížet na úřední dobu 
úřadů. Neomezuje vás vzdálenost od 

úřadů nebo pošty. Můžete komuni-
kovat s  úřady přes internet z  domova 
nebo z jakéhokoli místa na světě.

Elektronická komunikace je rychlej-
ší. Zpráva odeslaná úřadu se považuje 
za doručenou již v okamžiku dodání do 
datové schránky orgánu veřejné moci – 
tedy prakticky hned, jakmile ji odešlete.

Zdarma je možnost nastavení infor-
mací o doručení dokumentů na e-mail 
nebo telefon, nemusíte tak průběžně 
své datové schránky sledovat, ale bu-
deme mít jistotu, že se dozvíte, jakmile 
Vám bude něco doručeno.

Datové schránky umožňují rychlejší, 
levnější a spolehlivější způsob komuni-
kace s veřejnou správou, což pozitivně 
pocítí každý občan.

Podrobné informace najdete na 

www.datoveschranky.info

rodinné politiky,
• kupní smlouvy na prodej pozemků 

p. č. 1656/180, 1656/181 a 1656/182 
k. ú. Hrušovany u  Brna, za celkovou 
cenu 134 640 Kč,

• kupní smlouvu na prodej pozemku 
148/2, k. ú. Hrušovany u  Brna, o  vý-
měře 15 m² za cenu 41 250 Kč,

• kupní smlouvu se spol. BKE a.s., IČ: 

25503421, se sídlem U Výzkumu 603, 
66462 Hrušovany u  Brna na prodej 
pozemků p. č. 1784/76, 1784/77, 
1784/78, 1784/79, 1784/80, 1784/81, 
k. ú. Hrušovany u Brna, o celkové vý-
měře 37 m² za cenu 15 725 Kč,

• darovací smlouvu, kde obec, jako dár-
ce, poskytuje dar v hodnotě 100 000 Kč 
na likvidaci škod způsobené tornádem,

• smlouvu o spolupráci mezi obcí Hru-
šovany u  Brna a  společností TYMET 
real estate s.r.o., která v  rámci napl-
ňování územního plánování defi nu-
je spolupráci s  investorem, defi nuje 
jeho povinnosti vůči obci a  povin-
nosti obce při přípravě území pro 
bytovou výstavbu v  k. ú. Hrušovany 
u Brna.

Kurz ručních prací v knihovně 
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 Odškodnění sterilizovaných osob

 „Milostivé léto“ – nová naděje pro dlužníky

JUDr. Hugo Hubený

Bronislava Migotová

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, ten-
tokrát je článek věnován lidem, na kte-
rých se stát dopustil nepřípustné křivdy 
tak, že je učinil neplodnými. 

Proklamovanou motivací státu jed-
nat výše uvedeným způsobem byl zá-
jem na zdraví populace, avšak v důsled-
ku nešlo o  nic jiného, než o „šlechtění 
lidského rodu“, které se odborně nazývá 
eugenika.

Platilo a platí, že ke sterilizaci může 
zdravotnické zařízení přistoupit pouze 
po takzvaném informovaném souhlasu 
osoby. K  uvedenému však docházelo 
za oslabujícího vlivu nemoci, ovlivnění 
léky, za stresové situace v bezprostřední 
souvislosti s podstoupením lékařského 
zákroku, porodu nebo pod nátlakem 
orgánů státní sociální péče, to je však 
v rozporu s právem. 

V  souvislosti s  účinností zákona č. 
286/2021 Sb., kterým bylo schváleno 
tzv. milostivé léto, bude umožněno ně-
kterým dlužníkům za níže uvedených 
podmínek vymanit se z  dluhové pasti, 
a to uhrazením pouze jistiny z celé po-
hledávky a  paušální náhrady nákladů 
exekučního řízení.

KDY?

28. 10. 2021 – 28. 1. 2022

CO NABÍZÍ?

- možnost splacení jistiny dluhu + 
paušální náklady exekuce 907,50 Kč,

- odpuštění úroků a penále.

Neoprávněná sterilizace je zásahem 
do fyzické a psychické integrity člověka, 
která je v soukromém právu chráněna 
jako součást všeobecných osobnost-
ních práv. Soudy defi novaly neopráv-
něnou sterilizaci jako neoprávněný, 
hluboký a takřka nenapravitelný zásah 
do lidské osobnosti, který může přivo-
dit nejvážnější změny ve vývoji celkové 
osobnosti člověka.

Česká republika proto přistoupila 
k  procesu, jehož výsledkem bude od-
škodnění osob, na kterých byla 
neoprávněná sterilizace prove-
dena. Rozhodování o  individu-
álních žádostech o  odškodnění 
bylo svěřeno Úřadu vlády Čes-
ké republiky. Podrobnosti jsou 
upraveny v  zákoně č. 297/2021 
Sb., o  poskytnutí jednorázové 

JAKÝCH DLUHŮ SE TÝKÁ?

- dluhů vzniklých u  veřejnoprávních 
věřitelů (např. poplatky za odpady),

- exekuce byla nařízena soudním exe-
kutorem,

- dlužníci nejsou v oddlužení (v insol-
venci).

JAK HO VYUŽÍT?

- doporučeným dopisem exekutoro-
vi  – nutno zjistit aktuální výši jistiny 
dluhu,

- zaplatit zjištěnou výši jistiny + 907,50 
Kč náklady na zastavení exekuce 
v období do 28. 1. 2022,

peněžní částky osobám sterilizovaným 
v  rozporu s  právem a  o  změně někte-
rých souvisejících zákonů. 

Zdroj: Důvodová zpráva k  zákonu č. 
297/2021 Sb., o  poskytnutí jednorázové 
peněžní částky osobám sterilizovaným 
v rozporu s právem a o změně některých 
souvisejících zákonů

Naše advokátní kancelář se rozhod-
la poskytovat právní pomoc žadatelům 
o  uvedené odškodnění, kteří se můžou 
obrátit na níže uvedené kontakty. 

- písemně informovat exekutora o vy-
užití institutu milostivého léta.

EXEKUTOR JE PO UHRAZENÍ PO-
VINEN ROZHODNOUT O  ZASTAVENÍ 
EXEKUCE A  O  OSVOBOZENÍ OD PLA-
CENÍ VEŠKERÝCH DALŠÍCH POHLEDÁ-
VEK PŘESAHUJÍCÍCH ZAPLACENOU 
JISTINU.

POTŘEBUJETE PORADIT S  VYŘÍ-

ZENÍM?

Obraťte se na sociálního referenta 
Obecního úřadu v Hrušovanech u Brna:

Bronislava Migotová, tel. 608 874 276

 Podzim života 
Bronislava Migotová, foto: Bronislava Migotová

Jednoho dne jsem doprovodila dvě oby-
vatelky Villy Marthy na podzimní procházku. 
Obě dámy žijí v domově delší dobu. Po větši-
nu roku mají k dispozici krásnou zahradu, kde 
mají možnost posedět pod altánem, zacvičit 
si na lehčích posilovacích strojích nebo jen 
tak popovídat se svými vrstevníky. Procházka 
mimo domov jim zpříjemnila jejich stereotyp. 

Trošku jsem zariskovala, když jsme se vydaly 
do úzké uličky ústící po schodech do pod-
chodu vlakového nádraží. Pomyslela jsem si, 
že jsem hned pro začátek mohla vybrat mno-
hem jednodušší trasu. Ale obě ženy to zvládly 
a byly v úžasu, když viděly barevný podchod 
hrající všemi veselými barvami. Na peroně 
vlakového nádraží si mladší z  dvojice, paní 
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 Představujeme hrušovanské osobnosti: Jarmila Kresová
Rubriku připravuje: Eva Kadlecová, foto: Jarmila Kresová

Rádi bychom Vám představili za-
jímavé osobnosti Hrušovan. V  seriálu 
pokračujeme s  Jarmilou Kresovou, 
knihovnicí v obecní knihovně.
• Má 63 let, žije od narození ve Vojko-

vicích.
• Je vdaná, má dvě děti.
• Má středoškolské vzdělání – obor 

ekonomika spojů ve Znojmě.
• Od 1992 pracuje v knihovně ve Voj-

kovicích, v roce 2002 nastoupila do 
knihovny v Hrušovanech, ale příleži-
tostně zde pracovala už dříve.

• Zájmy: knihy, jízda na kole, cestování 
(Sama říká, že ráda cestuje kdykoliv 
kamkoliv. Procestovala Evropu, v po-
slední době cestuje hlavně po Čes-
ku, nerada se ale jen tak válí u moře).

Dokážete říct, kolik za rok přečte-

te knih?

Netuším. V  knihovně máme kaž-
doročně tabulku nejlepších čtenářů. 
Dlouho ji vedla paní Plavcová, která 
přečetla i  390 knih za rok. Já přečtu 
zhruba 100. V  posledních pěti letech, 
co pořádám soutěž Lovci perel, jsem 
přečetla i dost dětských knih, protože 
k nim vymýšlím otázky. Teď čtu hlavně 
romantiku, protože toho násilí je všu-
de už hodně. Ale vzhledem ke svému 
povolání čtu všechno, abych měla pře-
hled. Musím říct, že mám krásnou a za-

jímavou práci. Jednak proto, že knížky 
mám ráda už od malička a také že jsem 
tu mezi lidmi. 

Máte oblíbeného autora nebo 

knihu?

Nevím, jestli se to tak snadno dá říct. 
Když už nemám co na čtení, tak sáhnu 
po mém oblíbeném Heriotovi. 

Kolik knih máte doma?

Moc ne. Měla jsem, ale taky jsem to 
musela protřídit. A už jsem taky zakáza-
la Ježíškovi kupovat knížky.

Čtete na různých místech?

No jéje, mám rozečtenou knížku 
v obýváku, v ložnici, v kuchyni. Čtu jich 
takto více současně. Je to stejné, jako 
když se díváte na televizi, také sledujete 
více seriálů během dne.

Jakým způsobem vybíráte nové 

knihy do knihovny?

Snažím se, aby bylo vždy od kaž-
dého žánru něco k  dispozici. A  také si 
představuji ty čtenáře, kteří si to budou 
půjčovat, takže nekupuji knížky, které 
by tu ležely. 

Z., připomněla své cesty do zaměstnání, v  aktivním věku 
pracovala v bance. Byla ve svém živlu, že musíme pospíšit, 
aby nám vlak neujel. Ale my jsme nikam nejely, pokračovaly 
jsme svou cestou dále po chodníku kolem lékárny. Na chví-
li jsme si chtěly odpočinout na lavičce umístěné v parčíku 
před obchodním domem. Obě klientky domova zapomně-
ly na únavu, když uviděly dívku venčící štěňátko, zatoužily 
jej pohladit. Ale nedostihly jsme je. Měly jsme však štěstí. 
Potkaly jsme milou paní, která vedla bílého pudlíka. Obě 
klientky Villy Marthy požádaly majitelku pejska o jeho po-
hlazení. Pudlík byl hodný a milé dámy si jej mohly pochovat 
a hladit.  Paní P., která brzy oslaví 93 let, je bývalá paní učitel-
ka. Touží po přítomnosti zvířátek a malých dětí, radovala se 
z každé na podzim ještě kvetoucí rostlinky. S jiskrami v očích 
mi děkovala za možnost vidět tolik zajímavých věcí, které 
my, aktivní lidé, vidíme jako samozřejmé, a  nenapadlo by 
nás, že na procházce můžeme ve všední podzimní odpoled-
ne zažít tolik radosti, vůní a barev. 
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A vy jste všechny nové knížky pře-

četla?

Všechny ne, ale většinu určitě. Asi 
bych si už nevzala na čtení starou knihu, 
protože mám přístup k novým knihám. 
Mám ráda ten pocit, kdy si vezmete do 
ruky knihu a přičichnete si k ní. Tak hez-
ky voní, jenom když je nová.

Musí se vždy staré knihy vyřadit, 

aby se sem nové vlezly?

I když mi to rve srdce, musela jsem 
se to naučit, protože je tu málo místa 
a některé knížky tu opravdu jen leží. Ka-
ždých pět let se aktualizuje knižní fond.

A ty knihy se potom vyhodí?

Dřív se to nabízelo jiným knihovnám 
a  antikvariátům, jeden čas si to brala 
Moravská zemská knihovna a  knihy 
digitalizovala. Teď už to nikdo nechce. 
Takže si je mohou lidé rozebrat. Zbytek 
odveze rychlá rota do sběru.

Kolik je v místní knihovně čtená-

řů?

Letos jich je zatím 280. Běžně jich je 
kolem čtyř set, ale kvůli covidu jich je 
málo, ten s  tím zamával pořádně. Děti 
přestaly chodit do knihovny úplně, za-
čaly znovu až teď v září se školou. Tak se 
modlím, aby to vydrželo.  Děti obecně 
čtou velmi málo a  jen protože musí. 
Když nemusí, tak nečtou. V  knihovně 
máme krásné fantasy knížky, ale pro-
tože jsou moc tlusté, tak je děti moc 
nečtou. Mají za úkol přečíst jednu kníž-
ku za měsíc, tak sem chodí a vybírají si ty 
nejtenčí knížky. Opravdových čtenářů 
se najde jen málo. 

Dá se s tím podle vás něco dělat?

Děti rodičů, kteří čtou a  vedou je 
k tomu, tak čtou taky. Když vidí své rodi-
če s knížkou v ruce, je to pro ně normál-
ní. Dříve děti chodily více do knihovny, 
protože nebylo tolik jiných možností. 
Když skončila škola, poznala jsem to 
podle toho, že tu bylo plno dětí. Byly tu 
fronty na počítač. Dříve se děti chodily 
ptát, jestli nepotřebuju s něčím pomoct 
– něco srovnat, orazítkovat a tak.

Posledních dvacet let se říká, že 
knihovnám zvoní hrana, ale pořád se 
drží a  myslím, že dlouho ještě budou. 
Knihy mají také velkou konkurenci v di-
gitálních knihách.

Jsou v  knihovně k  dispozici digi-

tální knihy?

Máme tu audioknihy, ale moc o ně 
není zájem. Když to některým čtenářům 
nabídnu, tak si to půjčí, ale sami se po 
nich neptají.

Jaké je věkové složení čtenářů?

Nejmladšímu čtenáři jsou čtyři, nej-
starší má tak 85 let. Nejčastěji asi chodí 
senioři, ale v poslední době i stále více 
pracujících. Bylo poznat, že se zdražily 
knihy a lidé si je raději půjčí. Jestli něja-
ká skupina převažuje, tak jsou to ženy, 
mužů je málo a  knížky si většinou jen 
rychle půjčí a jdou pryč, kdežto ženy si 
tu i poklábosí. Jsou tu i tací, kteří si nic 
nepůjčují, ale přijdou si jen tak popoví-
dat. 

Neuvažovala jste tu zavést mož-

nost uvařit si kávičku, aby si tu čtená-

ři mohli posedět?

Uvažovala jsem o tom, ale po zkuše-
nostech od kolegyň knihovnic jsem od 
toho upustila. Káva se často někde vylije. 
To by tu musela být zřízena nějaká sa-
mostatná čítárna. Dospělí si tu nečtou, 
to spíš děti si sednou do koutku a čtou si.

Jak jste spokojená stávajícími pro-

storami knihovny? Mluví se o tom, že 

by se mohla knihovna přemístit do 

suterénu Loosovy vily.

Když se sem knihovna stěhovala 
z prostorů pod lékárnou, tak jsem si to 
tu zařizovala sama. Byla jsem z  toho 
prostoru nadšená, protože to zde bylo 
mnohem lepší. Ale už je to 16 let. Nej-
větší problém je, že přibývá knih a mís-
ta je pořád stejně. Hlavně oddělení pro 
děti je opravdu mrňavé, když mi přijde 
celá třída, skoro se tam nevejdeme. Tak-
že by to bylo pěkné přesunout knihov-
nu na Loosovu vilu, což je ale vzdálená 
budoucnost, a  to už tu knihovnici asi 
dělat nebudu. Bylo by fajn, kdyby tam 
byl i  prostor na různé besedy, protože 
teď je v podstatě dělám ve skladu knih. 

Budete pokračovat v  pořádání 

různých besed a přednášek?

Covid nám přerušil sérii přednášek 
o  brněnském podzemí. To mělo velký 
úspěch, vždycky přišlo kolem 25 lidí. Ji-
nak dělám besedy spíš pro děti. Pozvu 
nějakého spisovatele přímo do školy. 

Teď od září běží v knihovně kurz ručních 
prací a taky to má úspěch, takže v tom 
pokračujeme každé úterý. Je to fajn, 
takové babské setkání s povídáním, při 
kterém jsme něco vyráběli. Kurz vede 
paní Frýzová, která se sama nabídla. 

Ve spolupráci se základní školou 

pořádáte pasování na čtenáře. Jak to 

probíhá?

Probíhá to většinou v  březnu, kdy 
prvňáčci přijdou do knihovny. Vysvět-
lím jim, jak to chodí v knihovně. Pak jsou 
pasováni mečem, musí říct slib panu 
starostovi a dostanou zadarmo průkaz-
ku. Teď nám to taky covid překazil, takže 
tady mám průkazky ještě pro třeťáky, 
kteří si pro ně nemohli přijít.

Organizujete i soutěž Lovci perel. 

To je celostátní akce?

Ano, to vymysleli v knihovně v Hrad-
ci Králové a rozšířilo se to po celé repub-
lice. Spočívá v tom, že si děti půjčí knihu 
označenou perličkou. Když si knížku 
přečtou, musí odpovědět na otázky, 
které jsou v  ní vloženy. Za každou ta-
kovou knihu dostanou jednu perličku. 
Dobré je, že je to hlavně motivuje ke 
čtení. 

Která knížka teď u dětí vyhrává?

Teď je hodně oblíbená knížka Praši-
na a Lichožrouti. Nebo komiksy, ty jsou 
oblíbené pořád. Nesmrtelný napříč ge-
neracemi je Čtyřlístek. 

A u dospělých?

Z  českých asi Mornštajnová. Boom 
severských detektivek už skončil. Hod-
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ně se čtou knihy s tematikou z koncen-
tračních táborů. Také Vondruška, ten 
je pořád v oběhu. Je zajímavé, že jsou 
různí čtenáři. Někteří chtějí jen české 
autory, někteří je zase vůbec nechtějí. 
Jiní chtějí knížky podle velikosti písme-
nek, tloušťky knihy, někdo nechce kníž-
ky v ich-formě. Teď jsou prakticky pořád 
vypůjčené čtyřdílné ságy Vinařství a Ka-
várna u anděla.

Chodí lidé do knihovny i na počí-

tač?

Chodí, ale pořád ti stejní lidé. Občas 
přijde ještě někdo, kdo třeba nemá tis-
kárnu. Na internet může chodit každý, 
ani nemusí mít čtenářskou průkazku. 

Jakým způsobem lidé vybírají 

knížky? Stoupnou si k regálu a vybí-

rají, nebo se vás ptají? 

Někteří si je vyberou už z domu pod-
le katalogu, zarezervují si je a  jen si je 
přijdou vyzvednout. Jiní chtějí, abych 

jim něco vybrala. Už mám lidi zaškatul-
kované a vím, co kdo čte. Hodně čtená-
řů vybírá jen z vrácených, které jsou nej-
častěji v oběhu. Jen minimum čtenářů 
jde po regálech a vybírá si z nich. Někte-
ří si i zavolají telefonem, že za chvíli při-
jdou a abych jim něco vybrala a připra-
vila. Máme digitalizovaný rejstřík knih, 
kde si mohou vyhledávat podle názvu 
nebo podle jména autora či podle klíčo-
vých slov. Knihy si mohou zarezervovat, 
když je kniha zrovna vypůjčena. 

Během covidu bylo možné si půj-

čit knihu i v době, kdy byla knihovna 

zavřená. Využívali toho čtenáři?

Ano, lidé mi dopředu psali, co by 
chtěli, a  já jsem jim to vydala už pře-
dem připravené. Ale takových čtenářů 
chodilo jen málo a covid počet čtenářů 
spíše snížil. Myslím, že je to tím, že si lidé 
odvykli. 

 Nový školní rok v MŠ  
Karolina Vymazalová, Šárka Skácelová, foto: Šárka Skácelová

Prázdninové měsíce utekly jako voda, a než jsme se na-
dáli, bylo tu 1. září a s ním i začátek nového školního roku. 
Ve třídách jsme se setkali se stávajícími dětmi a všichni jsme 
přivítali nové kamarády. První týdny se ze tříd ozýval vedle 
dětského smíchu také pláč, ale i ten za chvíli přešel ve smích 
a i nově příchozí děti zjistily, že být ve školce je vlastně bezva 
a že je tu plno kamarádů, zábavy, her i akcí.

Děti spolu s paními učitelkami vyráží na dlouhé procház-
ky do okolí školky, kde pozorují změny v přírodě a práce na 
zahradách i polích, které souvisí s příchodem podzimu. Na-
vštěvují místní chovatele, kteří chovají různá zvířátka. 

Také za námi přijelo divadlo Špílberg s pohádkou “O kůz-
látkách” a Tetiny s  hudebním představením o  podzimním 
čase.  Děti s rodiči si na školních zahradách opět užili spo-
lečné odpoledne při dýňování, kde nejen vyráběli dyňové 
strašáky, ale také ochutnali různé pokrmy z dýní, které jim 
připravily nejen maminky, ale i paní učitelky. 

Stává se někdy, že lidé nevrací 

knížky?

Stává se to, většinou je to tak, že se 
odstěhují, a  to i  s knížkami. Když kníž-
ku ztratí, musí ji pak zaplatit. Někdy se 
podaří knížku utopit ve vaně, polít ká-
vou, jednou mi paní vracela ohořelou 
knížku, že si četla u  svíčky. Občas tam 
také různé věci najdu. Jednou jsem na-
šla platební kartu a pak jsem detektiv-
ně pátrala, komu mohla patřit, to bylo 
ještě pod lékárnou. Taky jsem našla veš 
v  knížce a  samozřejmě různé záložky, 
nálepky, ale peníze jsem nenašla nikdy. 

Provozní doba Obecní knihovny Hru-

šovany u Brna:

Pondělí    8:00 – 12:00     13:00 – 17:30
Úterý        8:00 – 12:00     13:00 – 16:00
Pátek        8:00 – 12:00     13:00 – 17:30

Cena čtenářského průkazu je 50 Kč za 
osobu.

Se začínajícím podzimem se v naší školce neusíná. Čeká 
nás spousta výletů i akcí. Začátkem listopadu pojedeme do 
obory Holedná, uděláme si halloweenskou párty, oslavíme 
svátek svatého Martina (pokud epidemická situace dovolí). 
Děti se budou chystat na adventní čas, kdy je navštíví tak 
jako každoročně Mikuláš se svými pomocníky. A  snad se 
letošní rok sejdeme i s rodiči na vánočních besídkách, kte-
ré budou v trochu netradičním stylu, ale určitě si je všichni, 
pokud situace dovolí, užijeme. 



9

Ze života obceZe života obce

Ohlédnutí za prvním čtvrtletím

Jak jde život v 1. ročníku

Už jsme druháci

Jarmila Motlíčková, ředitelka školy

Iveta Bidrmanová a Jitka Coufalová, foto: Jitka Coufalová

Markéta Dvořáková, foto: Markéta Dvořáková

Uběhlo první čtvrtletí školního 
roku. Zvykli jsme si na ranní vstávání 
a každodenní plnění povinností. Žáky, 
kteří mají s  učivem problémy, učitelé 
pravidelně doučují. MŠMT vyčlenilo 
pro tyto účely zvláštní fi nanční pro-
středky. Žáci třetího ročníku ukončí 
v listopadu plavecký výcvik v Hustope-
čích. Se žáky čtvrtého a pátého ročníku 

 Jsme moc rádi, že jsme mohli zahájit školní rok v lavi-
cích ve třídě ZŠ a  ne za monitory v  domácím vzdělávání. 
Pan starosta uvítal prvňáčky ve třídách.  Po úvodním sezná-
mení jsme se pustili hned do práce a na konci září už si žáci 
uměli přečíst první jednoduchou větu s obrázkem a doká-
zali si podle piktogramů přečíst zadání v učebnici. Snažíme 
se učit všemi smysly a s chutí a k tomu využíváme různé po-
můcky z přírody i domácnosti. Každé dítě je originál, a tak 
se ve třídách dobře doplňujeme a pomáháme si navzájem. 
V  říjnu jsme využívali dostupné přírodniny k  modelování 
písmenek a počítání, chodili na vycházky a pozorovali mě-
nící se podzimní přírodu. Žáci se dobře zadaptovali a  do 
školy se těší každý den. 

Už jsme druháci
a máme na práci:
Přečíst si příběh i pohádku,
psát a počítat i pozpátku…
Znát odpověď na How are YOU?
Zazpívat a říct si JÚ!
Umím novou písničku,
poskládám i básničku…

A tady jsou: 
Vylekal jsem kosa,
porazil jsem losa.
Los se na mě usmíval,
na cestu se nedíval.
Sovičky si zpívají,
u toho si létají.
Srneček na louce pase se,
s maminkou pak běhá po lese.
Ježek si dupe a funí,
myška si schovává zrní.

 Základní škola

jsme navštívili knihovnu. Paní knihov-
nice poutavě vyprávěla o nových kni-
hách, žáci opět sbírají perly za přečte-
né knihy a  splněné úkoly. Nejraději 
čteme v nové školní učebně – čítárně. 
Druháky paní knihovnice pasovala na 
čtenáře. Od října jsme zahájili činnost 
zájmových kroužků. Jsou to: dva logo-
pedické, keramický, Zpěvohrátky, Pro 

nadané děti, Šikulové, deskové a stolní 
hry, vědecké pokusy. Plánujeme také 
otevření sportovního kroužku. Přesto-
že bylo v září a  říjnu krásné babí léto, 
respirační nemoci se žákům nevyhnu-
ly, ale první listopadové testování na 
covid dopadlo dobře – všechny testy 
byly negativní. Všichni si přejeme cho-
dit do školy a zůstat zdraví.

Třída 1.A

V řece voda žbluňká, 
na břehu si žába kuňká.
Zub zub zub,
zabolel mě chrup!
Ten nemocný zub,
měl kořeny jak dub.
Když si vzpomenu na ty kleště,
brečím stále ještě. 
Nic už ale nebolí
a já se těším do školy.
V podzemí jsou lištičky,
jdou si do své spížičky.
Ať nemají hlad,
snědí čočku, hrách.
Lištičky si půjdou hrát,
až se znaví půjdou spát.
Přejeme jim dobrou noc,
všechny blešky na pomoc.
Naše malá Madla,
skáče přes švihadla.

Letí vzhůru, letí vzduchem
a pak skončí pod lopuchem.
Máme doma králíka,
co nám pořád utíká.
Jak ucítí mrkvičku,
doběhne za chviličku.

Skládáme z přírodnin
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Tradiční vycházka 5.B

Výstup na Akátovou věž

Tradiční vycházka
Jiří Mrázek, foto: Jiří Mrázek

Jako každý rok (od postavení židlochovické rozhled-
ny) vyrazila 5.B první školní pátek na tradiční vycházku 
rozhlédnout se po okolí z Akátové věže na kopci Výhon. 
Letos poprvé si děti udělaly předvýstupovou přestávku 
místo u zvoničky na nádvoří nového komunitního centra. 
Po zdolání kopce většina účastníků vystoupala i na vrchol 
rozhledny. A cestou zpátky domů nevynechali páťáci ani 
zastávku v cukrárně a velký okruh zámeckým parkem. 

Třída 2.A na návštěvě v knihovně

Září a říjen v pátém oddělení

Drakiáda

Jana Houserová

Martina Hanzlíková 

Začátek školního roku jsme zahájili 
vyprávěním zážitků z  prázdnin. Pro-
tože se naše skupina již dobře zná, 
nebylo nutné nějaké velké seznamo-
vání a pustili jsme se hned do práce. 
Představili jsme si naši celoroční akci, 
kdy budeme tvořit družinový sešit. 
Každý měsíc si budeme připomínat, 
co se nám v družině povedlo, co no-

Krásného říjnového počasí jsme si s dětmi ve druhém 
oddělení školní družiny hojně užívali venku. Měli jsme 
soutěž v  malování na chodník, kde byl každý vítězem, 
protože všechny obrázky byly krásné a  originální. A  ve 
středu 20. 10. 2021 jsme šli pouštět draky. Na tuto akci 
jsme se velmi těšili a pečlivě připravili již několik dní do-
předu. Vyrobili jsme si větroplachy a  vyrazili do blízké-

 Školní družina

vého jsme se naučili, co bychom chtěli 
v rámci družiny podniknout. Připome-
neme si významné dny každého měsí-
ce. Na konci školního roku si z těchto 
měsíčních listů vyvážeme sešit, který 
by nám měl připomínat celý rok ve 
školní družině.

Každý den se snažíme, abychom 
se k sobě chovali ohleduplně, aby nás 

práce v ŠD bavila a abychom se mohli 
do družiny spokojeně vracet. Hodně 
času trávíme na školním dvoře. Počasí 
nám přeje, tak se snažíme hýbat, co to 
jde. Převažují míčové hry a  jiné pohy-
bové aktivity. Ve třídách se věnujeme 
také výtvarné činnosti a různým jiným 
aktivitám. Dostatek času je i na indivi-
duální hry.

ho lesoparku. Počasí nám opravdu přálo, protože svítilo 
a hřálo sluníčko a větřík foukal tak akorát. Někomu drak 
létal lehce, jeden dokonce tak dobře, že zůstal vysoko na 
stromě a možná tak zdobí lesopark dodnes, jiným vzlét-
nout nechtěl, ale to vůbec nevadilo. Užili jsme si krásné 
odpoledne a slíbili jsme si, že si draky občas pustíme na 
školní zahradě.
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Výprava do říše krále Vodoucha

Podzim

Dobrodružná výprava do říše krále Vodoucha

Gabriela Hulatová, foto: Gabriela Hulatová

Kristýna Jandíková, foto: Kristýna Jandíková

Podzim v družině jsme si užívali. 
Sluníčko nám přálo, a tak jsme chodi-
li na školní zahradu hrát různé míčo-
vé a pohybové hry. V týmových sou-
těžích si děti otestovaly svoji fyzickou 
zdatnost. Společně „sklidily brambo-
ry“, vyzkoušely si, kolik brambor se 

jim podaří hodit do koše, jak je těžké 
hodit „dýni“ do dálky. Nejen pohyb, 
ale také umělecká tvorba byla tím, 
co děti v tyto pestrobarevné dny ba-
vilo. Třídu nám zdobí podzimní košík 
a věneček, který si děti vytvořily z na-
sbíraných přírodnin.

S blížícím se podzimem začalo být v našem Družinovém 
království rušno. Náš král netrpělivě vyhlížel nové číslo Krá-
lovských novin. Letos mu královské oko padlo na rubriku in-
zerátů, která tentokrát nebyla plná nudných nabídek typu 
„prodám ojetého oře“ či „vyměním zachovalý trůn“. Celou 
stranu totiž zabíral jeden velmi netradiční inzerát, v němž 
král Vodního království, Vodouch I., nabízí štědrou odměnu 
rytířské družině, která vysvobodí jeho zemi ze spárů kruté-
ho panovníka jménem Suchar XXI. Dočetli jsme se, že tento 
netvor ovládá přírodní síly a aby vypudil Vodoucha z jeho 
říše, seslal na celou jeho zemi obrovské sucho, které brzy 
způsobilo velkou neúrodu a hlad… 

Po přečtení inzerátu naše rytířská družina ani na chví-
li neváhala a  hned druhý den jsme plni očekávání, stra-
chu i obav vyrazili vstříc Vodnímu království. Řídili jsme se 
podle mapy Vodního království, kterou nám král Vodouch 
obratem zaslal. Do mapy zaznačil všechna stanoviště, kde 
Suchar zřídil pomyslné brány, u kterých jsme museli splnit 
vždy jeden úkol, abychom mohli postoupit dál. Jako po-
moc umístil král Vodouch poblíž kaž-
dého stanoviště svitky s  instrukcemi 
a  radami.  Naším hlavním cílem bylo 
proniknout do samého srdce Vodní 
říše, na místo zvané U  Kamenného 
mostu, kde se zároveň nacházelo i Su-
charovo doupě…

Hlavní rada krále Vodoucha byla 
jednoduchá - držet se pohromadě. 
A  abychom zvýšili sílu naší družiny, 
měl si každý rytíř vzít s sebou na výpra-
vu jednu malou věc související s  vo-
dou (např. mušle, obrázek ryby atd.). 
První svitek ukrytý hned za hranicemi 
Vodního království nám prozradil, jak 
aktivovat moc těchto předmětů - sta-
čilo postavit se do kruhu, chytnout se 
za ruce a  se zavřenýma očima třikrát 
odříkat heslo „Amulet nám pomůže, 
Suchar na nás nemůže“. Před každým 
stanovištěm jsme vždy měli vyslat jed-
noho rytíře na průzkum terénu a me-
zitím odříkat naše heslo…

Podzimní tvoření v družině

Celkem jsme během naší výpravy splnili pět náročných 
úkolů. Museli jsme například pomocí vody z  jezera obno-
vit vyprahlou půdu Vodního království nebo rozluštit šif-
rovaný vzkaz napsaný tajným vodním písmem. Několikrát 
nám hrozilo nebezpečí přímého střetu se Sucharem a jeho 
strážci a jednou jsme málem vzali do zaječích. Přesto jsme 
se ale nakonec úspěšně dostali až k poslednímu stanovišti, 
kde jsme měli hledat 10 vodních kapek, které sloužily jako 
jakési klíče k sídlu Suchara, a každou tuto kapku umístit do 
pomyslného zámku… Když jsme konečně třesoucí se rukou 
zasadili poslední kapku, začaly se dít věci… které jsme na-
štěstí neviděli a které, jak se psalo ve svitku, „rozhodně vidět 
nechceme“. Stačilo nám vědět, že netvor zvaný Suchar byl 
zničen a Vodní království bylo vysvobozeno. A tak jsme spě-
chali domů, ale v mysli jsme se stále vraceli k Sucharovi: Jaký 
byl asi jeho konec? A protože se považujeme za odborníky 
na pohádky, netrvalo dlouho a  našli jsme jednoznačnou 
odpověď: Nejspíš se rozletěl na tisíc kousků, aby už nikdy 
nikomu nemohl ublížit…
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 Zájezd Klubu seniorů do Kroměříže
Eliška Kubová, foto: Eliška Kubová

Po dlouhé přestávce se Klub senio-
rů vydal v pátek 8.10. 2021 na prodejní 
výstavu FLORIA DUŠIČKY  - zahradnická 
prodejní výstava. Na výstavě je možné 

nakoupit vše potřebné pro dům i zahra-
du - okrasné cibuloviny, ovocné stromy, 
keře nebo chryzantémy. Zhlédli jsme 
také unikátní expozici Umění se rozlou-

čit a vzpomínat a výstavu Českého svazu 
zahrádkářů vytvořenou z výpěstků ovo-
ce a zeleniny v pavilonu A. Dále jsme si 
prohlédli připravenou krajskou chova-

telskou výstavu drobného zví-
řectva. 

Na výstavišti si každý zašel 
na oběd, popř. na rychlé občer-
stvení.  Návštěvou   prodejní 
výstavy v Kroměříži   jsme pro-
žili pěkný slunečný den.  Zá-
jezd opět organizoval pan Sta-
nislav Pospíšil se svými kolegy 
z Klubu seniorů a jako vždy se 
velmi vydařil. Další zájezdy se 
uskuteční podle covidové si-
tuace možná ještě v  prosinci 
2021 a v červnu i v září 2022.

Za lesy, rybníky a barevným podzimem aneb Česká Kanada 2021
Petr Tesař, foto: Tomáš Franěk

Po roční odmlce jsme opět mohli 
vyrazit na vícedenní podzimní výlet. 
Letos se nám oddíl rozrostl, a tak nám 
mnohé chaty přestaly svojí velikostí 
stačit. Nakonec padla volba na rekreač-
ní areál Komáří louka v malebné České 
Kanadě. Tato oblast dostala svůj název 
podle hlubokých lesů a  častých vod-
ních ploch, jaké můžeme najít i  v  Ka-
nadě.

Vstříc podzimnímu dobrodružství 
jsme vyrazili již ve čtvrtek ráno. Kousek 
od Slavonic jsme navštívili muzeum 

 Táborníci

samorostů, kde jsme žasli nad tím, jaké 
tvary je matka příroda schopna vytvořit. 
Z muzea jsme vyrazili na první pěší výlet 
podél pevnostní linie přes skalní město 
Stálkov, které je druhým domovem a tá-
borovou základnou skautského oddílu 
Skaláci z Brna. Dále po Graselově stezce, 
kde po mnoho let řádil loupežník Jan 
Jiří Grasel se svou nelítostnou partou. 
Na konci trasy nás nabral autobus a od-
vezl na večeři na Komáří louku.

V pátek na nás čekalo samotné srd-
ce České Kanady s kamennými skvosty 

jako je Ďáblova prdel či Ďáblův chléb. 
Počasí nám přálo, a  tak nám cesta 
krajinou lesů a  rybníků rychle utíkala. 
Všude bujel podzim v  plném proudu 
a  příroda hrála všemi barvami podzi-
mu. Záplava barevného listí na stro-
mech i  na zemi krásně dokreslovala 
celou atmosféru zdejší krajiny. Ke konci 
výletu jsme se se všemi družinami se-
šli na nejvyšším vrchu České Kanady, 
jímž je se svými 738 metry vrch Vysoký 
kámen. Na vrcholu bylo dosti větrno, 
ale nás to neodradilo. Společně jsme 

Výlet na Vysoký kámen v České Kanadě
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Kamzíci na Babím lomě

Výlet Ještěrek

Petr Tesař, foto: Eva Krafková

Kateřina Fraňková, foto: Tomáš Franěk

Družina Kamzíků vyrazila na svůj první výlet v sobotu 2. 
října. Hlavním cílem byl Babí lom. Obloha bez mraků a slu-
níčko slibovaly krásný výlet a my vyrazili vlakem směr Kuřim.

První neplánovanou zastávkou bylo dětské hřiště s pro-
lézačkou ve tvaru letadla na okraji Kuřimi. Trochu jsme se vy-
řádili a naladili na další putování. Cesta po modré nám pěk-
ně ubíhala pod nohama, dokud se cesta nezačala prudce 
zvedat. Kopec dal některým dost zabrat, ale nakonec jsme 
se nahoře potkali všichni. Samotná rozhledna Babí lom se 
zrovna opravovala, a tak byla nepřístupná. To nás však ne-
rozesmutnilo, protože parádní výhledy jsou po celém hře-
benu, zvlášť když se vyšplháte do koruny stromu nebo na 
skálu. Stezka po skalním hřebenu patří k těm náročnějším, 
ale i  k  nejkrásnějším místům okolo Brna. Z  hřebenu jsme 
pokračovali směr Vranov. Na kraji obce je zřízen lesní bar se 
samovýčepem a veřejné ohniště. Zastávka to byla plánova-
ná, a tak jsme vytáhli špekáčky a dali se do opékání. Posilnili 
jsme se buřty, zapili to točenou limonádou ze samovýčepu 

Družina Ještěrek se rozhodla využít vlídného říjnového 
počasí a před nástupem sychravých dní vyrazila na jedno-
denní výlet. V neděli 10. října se desítka členů sešla na vlako-
vém nádraží, aby vyrazila za zábavou a podzimní přírodou 
do Brna – Kníniček. Hlavním lákadlem výletu bylo kukuřičné 
bludiště s interaktivními hrami. Děti zde po skupinkách pro-
cházely spletité cestičky, které znázorňovaly mapu České 
republiky včetně větších měst. Bloudily tak po zmenšenině 
naší země a hledaly indicie k vyluštění tajenky. Naštěstí Ješ-
těrkám jako správným Táborníkům není orientace v přírodě 
cizí, a tak nikdo nezabloudil. Před návratem domů děti ještě 
čekala procházka naučnou stezkou Jelení žlíbek. Sice trochu 
unavení, ale zato spokojení z krásně stráveného dne na čer-
stvém vzduchu, se všichni vrátili domů.

a pokračovali na poslední část cesty směr Adamov. Z Vrano-
va po žluté je to už celou dobu z kopce, a tak jsme na vlako-
vé zastávce v Adamově byli co by dup. 

Výletu zdar!

se vyfotili a pokračovali dále do Lomů, 
cíle našeho výletu.

Předposlední den výletu nám při-
nesl poslední větší pěší výšlap. Nejprve 
jsme si prohlédli historické jádro Jindři-
chova Hradce. Vynechat jsme nemohli 
historické náměstí, hrad a zámek Jindři-
chův Hradec a ani zajímavost - 15. pole-
dník, který Hradcem prochází. Z města 
jsme vyrazili po červené stezce údo-
lím Hamerského potoka až do Malého 
Ratmírova. Zde jsme chtěli nasednout 
na místní úzkokolejku, která je jedineč-
ná v  celé Evropě. Bohužel byl vláček 

plný a nás šedesát táborníků se tam už 
nevešlo. Proto jsme si museli zavolat na 
odvoz autobus.

V  neděli jsme se již začali s  Komáří 
loukou loučit. Po sbalení všeho a všech 
jsme vyrazili na krátkou procházku po 
okolí. Po brzkém obědě jsme zamávali 
areálu s velmi bohatou historií a vyrazili 
jsme znovu do Jindřichova Hradce dou-
fajíce, že vlak z Hradce bude prázdnější. 
Tentokrát jsme si spravili chuť. Ve vagón-
ku motoráčku, křižujícím úzkorozchod-
nou dráhu, skoro nikdo neseděl, a  tak 
jsme přistoupili. Během cesty, kdy se 

vlak líně sune krajinou, jsme viděli úse-
ky sobotní trasy našeho pochodu. Vy-
stoupili jsme na nám již známé zastávce 
Malý Ratmírov, odkud jsme se o den dří-
ve vraceli s nepořízenou. Posledním bo-
dem podzimní výpravy bylo město Telč. 
Prošli jsme si historické centrum města 
a  okolí zámku, které jsou na seznamu 
světového dědictví UNESCO. Po čtyřech 
nabitých dnech únava dětí i vedoucích 
narůstala, a tak jsme po krátké obchůzce 
města s povděkem nasedli do autobusu 
a vyrazili domů povyprávět našim blíz-
kým, jak jsme se to měli parádně. 

Kamzíci jsou na skalním hřebenu Babí lom jako doma
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Výlet družiny Vlčata
Denisa Procházková, foto: Denisa Procházková, Veronika Vymazalová

Družina Vlčat se vydala v  neděli 
24. 10. na jednodenní výlet na Výhon. 
Náš výlet začal u klubovny Táborníků, 
odkud jsme se vydali do Židlochovic 
a  na Výhon. Prvním cílem byla roz-
hledna Akátová věž. Počasí nám přálo 
a za celý den se na obloze neukázal ani 
mráček, díky čemuž jsme z  rozhledny 
viděli nejen okolní vesnice, ale i napří-
klad Pálavu. Z rozhledny jsme se zašli 
podívat ke studánce Ve Velkém hájku 
a prošli Výhon křížem krážem. Po cestě 
jsme si ukazovali zbarvené listy stromů 
a hráli slovní hry. Na konec výletu jsme 
si zahráli pár her na hřišti a poté šli přes 
zámecký park zpátky do Hrušovan. 
Všichni jsme si výlet moc užili a už teď 
se těšíme na další. Vlčata na Výhonu

 TJ Jiskra Hrušovany u Brna – oddíl stolního tenisu
Tomáš Kolegar, foto: Tomáš Kolegar

Vážení sportovní přátelé,
dovolte mi, abych Vás pozdravil jménem oddílu stolní-

ho tenisu a  na stránkách Hrušovanského zpravodaje Vás 
informoval o aktuálním dění v našem oddílu. Koncem září 
jsme zahájili další soutěžní sezonu a  v  okresních soutě-
žích družstev máme trojnásobné zastoupení. A  družstvo 
je účastníkem okresního přeboru I. třídy, B družstvo hraje 
okresní přebor IV. třídy a C družstvo okresní soutěže. Pevně 
doufáme, že epidemická situace dovolí tentokrát soutěže 
odehrát a sezona nebude přerušena, či dokonce zrušena, 
tak jako tomu bylo v sezonách 2019/2020 a 2020/2021.

Družstvo A v okresním přeboru I. třídy nastupuje v ná-
sledující sestavě – Tomáš Kolegar starší, Vít Odložilík, Old-
řich Škarda a Zdeněk Krupica. I přes úzký kádr si družstvo 
vede velice dobře a v aktuální tabulce k 31. 10. se nachá-
zí na lichotivém čtvrtém místě s bilancí čtyř výher, jedné 
remízy a dvou porážek. Tahouny družstva jsou především 
Tomáš Kolegar st. a Vít Odložilík, kteří s úspěšností 92 % 
a 70 % patří mezi deset nejúspěšnějších hráčů soutěže. Cí-
lem družstva je umístit se do 8. místa a tím si zajistit účast 
v této soutěži i v sezoně 2022/2023.

V základní sestavě družstva B je v této sezoně – Jan Ha-
vlík, Pavel Hodec, Zdeněk Kijac, Aleš Karban. Mužstvo B si 
vede velmi dobře a po sedmi kolech se nachází v tabulce 
na třetím místě, s malým odstupem na druhé místo, které 
zaručuje postup do okresního přeboru III. třídy. Dosáh-
nout toho nebude jednoduché, ale pokud hráči nepoleví 
v tréninkovém úsilí, tak je určitě šance o druhé postupové 
místo zabojovat. Tahouny družstva jsou především Pavel 
Hodec a  nestor hrušovanského stolního tenisu Jan Hav-

lík, který je zakládajícím členem oddílu. Oba jsou se svojí 
úspěšností téměř 80 % mezi nejlepšími deseti hráči této 
soutěže. Pokud se podaří udržet stávající výkonnost, může 
se postup do vyšší soutěže stát realitou.  

Za družstvo C nastupují tito hráči – Jiří Přidal, David Pi-
rožek, Tomáš Pirožek, Petr Pirožek, Radim Karban a Martin 
Studený. Výsledky družstva nejsou zatím dobré, s bilancí 

Výlet tábornické družiny Včelky
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jedna remíza a pět porážek se družstvo nachází na 9. mís-
tě. Jedná se stále o poměrně mladé hráče, z nichž někteří 
mají perspektivu stát se již příští sezonu platnými členy 
družstva B. Nejúspěšnějším hráčem kádru je David Pirožek 
– úspěšnost 58 %, za ním následuje Jiří Přidal s úspěšností 
50 %. Ostatní členové družstva mají bohužel podprůměr-
né výsledky, což potvrzuje i postavení v tabulce. Nicméně 
jsem přesvědčen o tom, že  hráči C družstva nepoleví v tré-
ninkovém úsilí a dokáží svou výkonnost v horizontu dvou 
let výrazně zlepšit.

Noví zájemci o  stolní tenis z  řad mládeže se mohou 
obrátit na Tomáše Kolegara, mobil 606 668 901, případně 
e-mailem na adresu tom68kol@seznam.cz. Tréninky žáků 
jsou každé úterý v  době od 18–19 hodin na sportovním 
areálu. Informace o rozlosování, domácích zápasech a vý-
sledcích jednotlivých družstev oddílu stolního tenisuc 
naleznete na stránkách svazu stolního tenisu, na níže uve-
dených webových stránkách.  Můžete se na vlastní oči pře-
svědčit, že se v Hrušovanech hraje kvalitní stolní tenis.

Ze života obceZe života obce

 Sbor dobrovolných hasičů Hrušovany u Brna
Eva Malá, foto: Eva Malá 

Po prázdninách jsme obnovi-
li schůzky mladých hasičů, první 
informativní schůzka proběhla 3. 
září na hřišti za sportovním areá-
lem, kde byly děti rozděleny pod-
le kategorií: přípravka má schůz-
ky v  pondělí od 17 do 18 hodin, 
mladší a starší žáci se budou schá-
zet v  pátek od 16 do 18 hodin. 
Rádi přivítáme i  nové členy, kteří 
mají zájem o  požární sport. Jestli 
ještě nejste plně rozhodnuti, přijď-
te se nezávazně podívat a zkusit si 
zatrénovat. Pak se můžete rozhod-
nout a rozšířit naše řady.

Pro děti jsme uspořádali o  ví-
kendu 10.–11. září akci na mysliv-
ně, kde si procvičily branný závod, 
vyzkoušely si uzlování, střelbu ze 
vzduchovky, topografi cké značky, 
šplh, běh podél fáborků a  plno 
jiných aktivit. Některé děti na my-
slivně i přespaly a byla pro ně při-
pravena večerní stezka odvahy. 
Všichni si to moc užili a nikomu se 
nechtělo domů.

Naše dorostenka Nikola Malá 
se 19. září ve Skutči zúčastnila 
běhu na 100 metrů překážek, kde 
obsadila krásné jedenácté místo.

2. října se konal podzimní bran-
ný závod na Hlíně. Zúčastnilo se 
ho družstvo mladších žáků, star-

Závěrem mi dovolte, abych poděkoval obci Hrušovany za 
podporu našeho oddílu a také všem našim partnerům; bez 
jejich pomoci by to opravdu nešlo, velice si toho vážíme. 
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Beachvolejbalový turnaj mládeže

Vyhlášení výsledků mladší kategorie

Ze života obceZe života obce

 T.J. Sokol Hrušovany u Brna
Pavel Kadlec, foto: Roman Malachovský, Vladimíra Volcová

Uplynulé období bylo pro naši jed-
notu na události poměrně bohaté.

V sobotu 11. 9. jsme vyslali na tra-
diční antukový turnaj do Rajhradu dva 
volejbalové týmy. Dospělácký smíšený 
tým se umístil na 2. místě a  tým mlá-
deže doplněný dvěma zkušenými hrá-
či vybojoval pod vedením kapitánky 
Anežky Vymazalové 6. místo. Přede-
vším umístění mladého týmu považu-
jeme za velký úspěch, je vidět, že po-
kud budou nadále poctivě trénovat, za 
pár let vystřídají dospělý tým a budou 
to právě oni, kdo bude bojovat o první 
místo.

Hned o  den později jsme v  návaz-
nosti na letní kroužek beachvolejbalu 
pro děti a mládež uspořádali turnaj na 
pronajatých kurtech za Olympií. Velmi 
nás potěšila bohatá účast 12 mládež-
nických týmů. V mladší kategorií zvítě-
zila dvojice Verča Veselá a Eliška Dürin-
gerová, ve starší kategorií vyhráli Nelča 
Holešinská s  Michalem Volcem. Menší 
turnaj si kromě toho zahráli i  trenéři 
a  rodiče dětí, kteří sestavili čtyři týmy. 
Celá akce se velmi vydařila a  stala se 
slavnostním zakončením letošního léta.

Smíšený volejbalový tým zahájil 
svou hlavní soutěž, kterou je brněn-
ská Amatérská volejbalová liga. Na 
přípravném turnaji, který se konal 17. 
10., se umístil na výborném 3. místě. 
Turnaj naznačil, že v nejvyšší soutěži, 
kam tým postoupil, nebude jen do 
počtu, ale stejně tak jej nečekají žádní 
snadní soupeři. První ostrý turnaj sou-
těže, hraný 30. 10., potvrdil, jak nároč-
né bude v první lize uspět. Náš tým ve 
čtyřech zápasech vybojoval 5 bodů.

Velmi nás těší mimořádný zájem 
o  tréninky volejbalu mládeže. Konají 

ších žáků a  dorostenci Nikola Malá 
a  Petr Jurásek. Všichni závod zvládli 
a úspěšně doběhli do cíle.

V  prosinci ukončíme rok vánoční 
besídkou mladých hasičů.

Za sbor dobrovolných hasičů Vám 
chceme popřát veselé Vánoce a šťast-
ný nový rok 2022. Snad bude rok 2022 
příznivější z hlediska epidemické situa-
ce a budeme moct uspořádat více akcí.
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se v pondělí a ve čtvrtek od 18 hodin 
na sportovní hale na Jízdárenské ulici. 
Trenéři s vedením jednoty už přemýš-
lejí, jak a  kam dál posunout bohatý 
hráčský materiál, který se v  Sokole 
tvoří.

Tradiční cvičení všestrannosti dětí 
se k  začátku listopadu přesunulo na 

Turnaj smíšených týmů Rajhrad – mládež Turnaj smíšených týmů Rajhrad – starší

Ze života obceZe života obce

Sokec. Cvičení se koná každé úterý 
a  čtvrtek od 17 do 18 hodin. I  tento 
kroužek zaznamenal vyšší zájem dětí. 
Jsme za to velmi rádi, jsme přesvěd-
čeni, že máme dětem co nabídnout. 
A tím není myšleno jen moderní spor-
tovní vybavení, o  kterém jsme mohli 
ještě před pár lety jen snít, ale přede-

vším přístup cvičitelů a trenérů. 
Konečně se také od listopadu ob-

novilo cvičení seniorek, a to v pondělí 
a  ve středu na Sokecu. Doufáme, že 
sestry, které chodily desítky let cvičit 
na starou sokolovnu, ocení nově vy-
budované prostory této multifunkční 
budovy.

Informace o činnosti fotbalového klubu FK 1932 Hrušovany u Brna
Libor Nentvich, foto: Libor Nentvich

O víkendu 29. 10. – 31. 10. skončila 
podzimní část fotbalové sezóny. Náš A-
tým skončil na krásném 6. místě v tabul-
ce. Začátek sezóny byl velmi složitý, pro-
tože v A-týmu bylo velké množství hrá-
čů zraněno. Jelikož se jednalo o hráče ze 
základní sestavy, bylo to znát jak na hře, 
tak samozřejmě i na výsledcích. Tato si-
tuace se postupně zlepšovala, což bylo 
okamžitě vidět na výsledcích a celkové 
atmosféře v A-týmu. Každopádně jsme 
sezónu končili s 11 hráči na hřišti a 8 až 
9 hráči a brankářem na střídací lavičce, 
proto od příštího roku budeme určitě 
podnikat kroky k založení B-týmu! Chci 
poděkovat všem hráčům a trenérům za 
výborný přístup v podzimní části. Ruku 
v  ruce s  výkony našeho A-týmu jde 
skvělá návštěvnost fanoušků, což je ve-
lice příjemné po sportovní stránce, ale 
samozřejmě i  po stránce fi nanční. Tím 

 FK 1932

chci poděkovat i  všem fanouškům za 
jejich skvělou návštěvnost nejen na do-
mácích, ale i  na venkovních zápasech, 
kam lidé jezdí fandit a podporovat naše 
borce.

Co se děje v dětských kategoriích…  
V  minipřípravce zaznamenáváme ob-
rovský zájem nejmenších o  kopanou, 
což je velmi pozitivní. Nyní máme stří-
davě 16 až 20 dětí. Problémem je však 
nedostatek trenérů. Proto jsme podnik-
li kroky k posílení této kategorie, která 
je velmi specifi cká. Jde v ní spíše o hru 
s míčem než o fotbal a hlavně je potře-
ba hodně, hodně trpělivosti.

Mladší přípravka podává podle mě 
dobré výkony s momentálním počtem 
15 hráčů. Výsledky 12:12 s  Žabčicemi 
nebo 15:5 s  Újezdem. Jak je vidět, jde 
o gólové nadílky, což děti baví. 

Ve starší přípravce, kde máme taky 

15 až 16 hráčů, už je situace fotbalovější 
a tam bych od kluků čekal daleko více. 
Tuto kategorii má na starosti T. Ludin, 
ke kterému se přidal náš bývalý hráč M. 

Předseda FK 1932 Hrušovany u Brna 
Libor Nentvich
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 Malé ornitologické okénko
Zdeněk Kaláb, foto: Zdeněk Kaláb

Když budete mít kliku a koncem léta se v Hrušovanech 
zahledíte na elektrické dráty nad polem k Židlochovicím, 
můžete uvidět tyto zvláštní, barevné vlaštovky. Jsou to 
z hnízd (nor) vylétlé letošní vlhy pestré. S největší pravdě-
podobností jsou z hnízdiště v židlochovické cihelně. Tam 
je můžete pozorovat cestou na Akátovou rozhlednu už od 
jara. Živí se větším hmyzem jako jsou vážky, kobylky, motý-
li, sršně, vosy a včely. Proto také nemají mezi včelaři dob-
rou pověst. Zjara, když je ještě málo hmyzu, sedávají poblíž 

 Fotbalový A tým

Buc, se kterým jednáme o návratu zpět 
do FK Hrušovany u  Brna. Každopádně 
děti jsou v rukou dvou velmi kvalitních 
fotbalistů. Tím chci říct, že si velmi vá-
žím, když fotbalisti z A-týmu pomáhají 
v dětských kategoriích.

Mladší žáci, které mám na starosti 
společně s R. Bínou, mi bohužel radost 
nedělají. Skončili jsme na posledním 
místě. Co mě ale bolí, je přístup dětí. 
Účast na trénincích je výborná, ale bo-
hužel v  zápasech to neumíme prodat. 
Covidová situace se na hráčích pode-
psala. Děti před covidem s  nohou vel. 
38 mají nyní vel. 41 - 42! Rychle vyrostly, 
tudíž mají problémy s koordinací pohy-
bu. Proto jsme přistoupili k  tréninkům 
třikrát týdně. V pondělí mají atletickou 
průpravu pod vedením J. Motyky, který 
říká: „Já je naučím běhat a vy je naučte 
hrát fotbal.“

Kategorii starších žáků zatím nemá-
me, ale v příštím roce se nám vrací čtyři 
hrušovanští fotbalisti, kteří momentálně 
působí v SK Vojkovice. Tito hráči budou 
páteří budoucího družstva dorostu, kte-
ré bylo v Hrušovanech před 7 až 10 lety.

Vize a plány jako klub do budoucna 
máme, ale je to pomalá pídivá práce.

Pozitivní je, že jsme díky dotaci Můj 
klub 21 mohli nakoupit nové míče a tré-
ninkové pomůcky napříč kategoriemi. 
Momentálně ještě řešíme nákup no-
vých dresů pro děti. Další obrovské po-
zitivum je, že ve středu a v pátek máme 
na hřišti přes 60 dětí, což nám může zá-
vidět spousta klubů i z velkých měst.

Nyní po skončení sezóny nás čekají 
papíry, papíry a zase papíry. Vyúčtování 
dotací, zároveň požádat o nové dotace 
Můj klub 22, komunikace se sponzory 
a uzavírání nových sponzorských smluv, 
protože bez peněz to bohužel nejde.

Tímto bych chtěl poděkovat OÚ 
v Hrušovanech, který nám formou do-
tací pomáhá udržovat klub FK 1932 
v chodu.

Co se týká akcí pořádaných naším 
klubem, tak 5. 2. 2022 pořádáme již dva 
roky odkládaný ples. Fanoušci, kteří si 
zakoupili vstupenky v předprodeji, bu-
dou mít vstup na ples samozřejmě zdar-
ma. Bohužel se covidová situace nevy-
víjí vůbec pozitivně, tak uvidíme, jestli 
nám bude umožněno ples uspořádat. 
Do třetice všeho dobrého….

Dále 25. 6. 2022 budeme slavit 90. 
výročí kopané v  Hrušovanech u  Brna. 
Program celé akce nebudu zatím pro-
zrazovat, ale myslím, že se fanoušci 
a občané Hrušovan mají na co těšit.

Na závěr chci všem občanům popřát 
hlavně hodně optimismu v této neleh-
ké době, prožití klidných a pohodových 
vánočních svátků a hlavně správné vy-
kročení do nového roku 2022. 
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 Z kroniky obce: Hrušovanské hřbitovy
Michaela Žáková a Vlasta Kadlecová, foto: V. Adamová (2002) Průvodce po všelikém dění v obci Hrušovany u Brna, kronika obce sepsaná V. Kubíčkem  

Zhruba v  polovině 18. století byli 
Hrušovanští pochováváni především 
na hřbitově v  Unkovicích. Až roku 
1764 byl zřízen hřbitov i  v  naší obci 
(byl situován v  malém parčíku u  že-
lezničního podjezdu). Už o  sto let 
později, roku 1885, však v souvislosti 
se vzrůstajícím počtem obyvatel obce 
obecní výbor rozhodoval o  jeho dal-
ším osudu. Má se rozšířit, či postavit 
úplně nový? Nakonec bylo rozhod-
nuto o  výstavbě nového hřbitova. 
Roku 1919 byl ten starý ofi ciálně zru-
šen a na jeho místě postaven pomník 
padlých vojáků ve světové válce.

Nový hřbitov byl vybudován roku 
1891 v  období funkce starosty pana 
Bartoloměje Sopouška. Tento rok si 
tak připomínáme výročí 130 let od 
jeho vzniku. Jak uvádí kronika obce, 
tato výstavba, ke které byl pozván 
i zednický mistr J. Horák ze Židlocho-
vic, je obestřena řadou kontroverzí 
ohledně tehdejších cen pozemků. 
První pohřeb měl proběhnout už 
v lednu následujícího roku. 

Od té doby byl hřbitov v průběhu 
let několikrát upravován. Kupříkla-

úlů a čekají, až jim včely vlétnou takřka do zobáku. V létě 
létají ráno a večer v hejnkách kolem deseti ptáků přes naši 
obec a prozrazují se charakteristickým cvrlikáním. Také je 
můžete poznat podle typických trojúhelníkových křídel. 

Ty mají společné s dalšími známými „škůdci“, špačky. Ti se 
živí bobulemi (třešněmi, hrozny), což se nám nemusí moc 
zamlouvat, ale zjara, když kromě břečťanu žádné bobule 
nejsou, zlikvidují i spoustu škodlivého hmyzu. 

du během akce „Z“ přibylo v  letech 
1955–1961 až 400 hřbitovních míst, 
byl vybudován sklad nářadí a   pitev-
na (márnice). Během více než 50 let 
zde byly prováděny různé další menší 
úpravy. Větší úpravy proběhly v  roce 
2001, kdy byly vybudovány nové 
chodníky, kolumbária a  technika pro 
rozvod vody, a  naposledy v  letošním 
roce, kdy v důsledku vzrůstajícího ob-
čanského zájmu bylo hřbitovní místo 
rozšířeno o další kolumbária.

Dobová fotografi e nového hřbitova v kroni-
ce obce sepsané p. V. Kubíčkem

Kresba starého hřbitova
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 Tříkrálová sbírka 2022
Pavel Kadlec

Začátkem ledna 2022 opět proběh-
ne tradiční Tříkrálová sbírka zejména na 
podporu Oblastní charity Rajhrad. Vý-
těžek sbírky využije rajhradská charita 
na rekonstrukci lůžkového oddělení A, 
dešťovou kanalizaci, pořízení nových 
zvonků u  pacientských postelí, nový 
zadní vchod a dveře s dálkovým ovládá-
ním, včetně výtahu.

Věříme, že hygienická opatření 
umožní vyslat do ulic skupinky tří králů, 
které budou chodit po domech, zpívat 
lidem koledy, vybírat dary a označovat 
domy nápisem či samolepkou K+M+B 
2022. Zároveň zůstane zachovaná mož-

nost přispět do statických kasiček. Také 
bude možné přispět přes online kasič-
ku na webu www.trikralovasbirka.cz. 
V  tomto případě je možné získat i po-
tvrzení o daru pro daňové účely.

V případě, že by Vás koledníci neza-
stihli doma a chtěli byste přispět a získat 
samolepku K+M+B 2022, budete mít 
možnost na obecním úřadě.

V roce 2020 se podařilo vybrat úcty-
hodných 93 093 Kč a já věřím, že se nyní 
podaří překonat stotisícovou hranici.

Obracím se na všechny zájemce 

o  aktivní účast na Tříkrálové sbírce, 

ať už jako koledníci nebo i jejich do-

spělý doprovod, prosím, kontaktujte 

mě na tel. čísle 732 916 191 nebo na 

e-mailu kadl.pav@seznam.cz. Čím 

více nás bude, tím lépe se bude kole-

dovat.

 Stejné místo, jiná doba
Pavel Kadlec, foto: Pavel Kadlec, archiv Ladislava Najmana

Srovnejte si na fotografi ích, jak vypadaly Hrušovany dří-
ve a nyní: stejné místo, jiná doba. Pokud máte ke zveřejně-
ným fotografi ím jakékoli doplňující informace, komentář 
nebo pokud máte staré fotografi e, o které byste byli ochotní 
se podělit, kontaktujte kronikářky na e-mailu kronika@ou-
hrusovany.cz nebo na telefonním čísle 725 772 774.

Starý snímek zachycuje ulici Masarykovu s původní zvo-

nicí. Zvonička byla vybudována v roce 1783. V roce 1952 se 
začala naklánět, objevily se v ní praskliny, pravděpodobně 
vlivem podzemních chodeb (lochů) se začala propadat, 
a proto byla téhož roku zbourána. 

Samotná ulice Masarykova tvořila historické jádro obce 
a  kromě dnešního jména nesla v  různých dobách i  jiná 
označení: Hlavní nebo Gottwaldova.

Ulice Masarykova zřejmě mezi lety 1945–1952 Ulice Masarykova nyní

 V Hrušovanech před sto lety
Michaela Žáková a Vlasta Kadlecová

• Starostou obce byl František Hulata
• Obecní zastupitelstvo se usnáší na změně jména obce na Horní Hrušovany
• Ředitelem školy je Čeněk Krejčí
• V místní škole se učilo 219 žáků
• V obci bylo 202 domů, 402 bytů a celkem 1650 obyvatel 
• Byla zahájena výstavba rodinných domků na Nivě
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Inzerce

 Akce v okolí
připravila Martina Vrbská

25. 11.    Kulturní dům Dolní Kounice - výroba vánočních dekorací a ozdob pro děti i dospělé
26. 11. v 17:00 Brno, náměstí Svobody - rozsvícení vánočního stromu, vánoční trhy
27. 11. - 28. 11. Skanzen Strážnice - Radujme se veselme se.  Pro děti budou připraveny tvůrčí dílny s možností nazdobit si 

 perníčky, vyrobit si figurky z těsta nebo dárky pro své blízké.
5. 12.   Eden centrum v Bystřici nad Pernštejnem - Mikulášský Eden 
31. 12.   Rajhrad - Běhám rád pro Rajhrad. Spojte příjemné s užitečným a vyběhejte s námi potřebné kilometry pro 

 podporu našich hospiců

 Kulturní kalendář
připravila Eva Kadlecová

Prosinec

5. 12. v 17:00 Příjezd Mikuláše, čerta a anděla (T.J. Sokol Hrušovany u Brna)
18. 12.  Mezigenerační smíšený volejbalový turnaj – sportovní hala Jízdárenská
23. 12. v 16:30 Živý betlém

Leden

15. 1.  Myslivecký ples
28. 1.  Ples SPCCH
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Hrušovany ve fotografi íchHrušovany ve fotografi ích

Fotbalové utkání vršek vs. spodek – září 2021 (foto Josef Valoušek)

Hrušovanské cyklookruhy – září 2021 (foto Josef Valoušek)

Výsadby stromů za sportovním areálem (foto Pavla Dratvová)

Recesistická skupina Pobřežní hlídka na cyklookruzích (foto Josef Valoušek)

Největší hrušovanský kapr (foto Dominika Lienerthová)

Nový prostor mezi ZŠ a Sokecem (foto Pavel Kadlec)

Podzim na zahradě Loosovy vily (foto Pavel Kadlec)

Volby do Poslanecké sněmovny PČR v nových prostorách Sokecu (foto Marie Rožnovská)


