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H R U Š O VA N S K Ý

ZPRAVODAJ
Březen 2022 hrusovanyubrna.cz

MIROSLAV ROŽNOVSKÝ ptala se Eva Kadlecová

BYLO VYHLÁŠENO DRUHÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PROVOZOVATELE RESTAURACE NA SOKECU 

Občané se na FB obce ptají, kdy 

bude reálně zahájena výstavba v ulici 

Stávání a kdy bude dokončena? 

Výstavba na ulici Stávání byla zahá-
jena už před lety. Území bylo vyňato ze 
zemědělského půdního fondu, byla vy-
tvořena účelová komunikace, vybudován 
vodovod a  kanalizace. V  současné době 
bylo území předáno EGD, která bude sí-
ťovat elektřinu. Společnost Nej.cz bude 
budovat sítě (internet, televize, telefon) 
a  obec při této příležitosti vybuduje ve-
řejné osvětlení a  rozhlas. Následně po 
zasíťování vypíše obec veřejnou zakázku 
malého rozsahu a  dokončí komunikaci. 
Práce na sítích budou zahájeny při vhod-
ném počasí. Staveniště bylo předáno 
společnosti ENORM, která sítě vybuduje. 
Věřím, že lokalita bude do konce roku při-
pravena.

Bylo vyhlášeno již druhé výběro-

vé řízení na provozovatele restaurace 

v  Sokecu. Kdy bude provozovatel vy-

brán? Je pro obec priorita restauraci 

obsadit, i když by cenová nabídka byla 

nízká? Nebo by v  tomto případě ne-

chala obec raději prostory volné?

Pro obec je priorita, aby restaurace 
byla zprovozněna. Rada obce již předběž-
ně projednala, že akceptuje nájemní cenu 
nižší, než je v místě obvyklá, a to z důvodu 
infl ace. Smlouva by byla pouze na dobu 
určitou na tři roky. Následně se nájemní 
vztah přehodnotí na nájem v místě a čase 
obvyklý. Nemohu předvídat, jestli se ně-
kdo přihlásí a navrhne cenu, kterou rada 
stanovila jako minimální. Pokud by cena 
byla příliš nízká, bude výběrové řízení zru-
šeno. Nyní je to již druhý pokus.

V  souvislosti s  válkou na Ukrajině 

se předpokládá, že bude nutné ře-

šit zázemí pro desetitisíce či statisíce 

ukrajinských uprchlíků. Zapojí se naše 

obec?

Naše obec se bude těžko začleňovat, 
neboť nemáme žádné ubytovací kapaci-
ty.

Připravujete ještě jinou formu po-

moci?

V současné době doporučujeme ob-
čanům, aby přispěli fi nančními dary na 
Ukrajinu například přes Člověka v  tísni, 
Charitu a podobně. Jsou to profesionálo-
vé, kteří jsou přímo na Ukrajině a přesně 
vědí, co nakoupit a logisticky dopravit na 
místo určení.

Masopustní průvod obcíMasopustní průvod obcí
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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:

• objednávku podpůrné konstrukce stro-
pu Loosovy vily v ceně 33 214,50 Kč,

• zadávací dokumentaci pro výběr do-
davatele nadlimitní veřejné zakázky 
„Svoz odpadu pro obec Hrušovany 
u Brna“ v otevřeném řízení dle § 56 
zákona č. 134/2016 Sb., o  zadávání 
veřejných zakázek,

• zahájení realizace veřejné zakázky 
„Svoz odpadu pro obec Hrušovany 
u Brna“ dnem 31. 1. 2022 prostřed-
nictvím smlouvy se spol. PECOSTA, 
a.s.,

• objednávku na zhotovení aktualiza-
ce strategického rozvojového plánu 
obce Hrušovany u  Brna na období 
let 2022 – 2030 u spol. RPA Dotace, 
s.r.o., v ceně 50 820 Kč,

• objednávku č. 5 na zhotovení pod-

půrné konstrukce stropů Loosovy 
vily č. II za 29 567,56 Kč,

• objednávku č. 6 na pořízení celko-
vého počtu 34 plastových nádob 
na separovaný odpad u spol. MEVA-
TEC, s.r.o., v ceně 41 236,80 Kč,

• objednávku na bezpečnostní prvky 
na schodiště na Sokecu za 19 965 Kč,

• dohodu o  užívání veřejného pro-
stranství, kterou se schvaluje užívání 
části pozemku p. č. 533/2, k. ú. Hru-
šovany u Brna za 10 000 Kč ročně,

• poskytnutí individuální neinvestiční 
dotace pro Hasičské Historické Sdru-
žení, z.s., ve výši 48 500 Kč,

• vyhlášení záměru pronajmout ne-
bytové prostory a současně výběro-
vého řízení na nájemce restaurace 
včetně zázemí v  objektu společen-
sko-kulturního centra v  Hrušova-
nech u  Brna, Masarykova 919, 664 
62 Hrušovany u Brna.

Rada obce jmenuje:

• Terezu Fraňkovou jako členku medi-
ální komise.

Rada obce bere na vědomí:

• oznámení AZ Geo, s.r.o., o provádění 

geologických prací v  katastru obce 
Hrušovany u Brna v souvislosti s plá-
novanou výstavbou vysokorychlost-
ní železniční trati v úseku Modřice–
Šakvice,

• kolaudační souhlas s užíváním stav-
by „Rybářská chata Hrušovany“.

Zastupitelstvo obce schvaluje:

• závazné stanovisko o spolufi nanco-
vání staveb „Zkapacitnění přivaděče 
ČOV Hrušovany u Brna“ a „Navýšení 
kapacity ČOV Hrušovany u Brna“ ve 
výši 100 % nákladů na jejich realizaci 
v souladu se stanovami dobrovolné-
ho svazku obcí,

• plán investic obce 2022, včetně sta-
vební a fi nanční činnosti obce na rok 
2022 jako podkladový materiál pro 
rozpočet obce 2022,

• schodkový rozpočet obce Hrušova-
ny u Brna na rok 2022, včetně závaz-
ných ukazatelů, s  celkovými para-
metry:

 příjmy ve výši: 61 868 000 Kč,
 výdaji ve výši: 107 848 000 Kč,
 fi nancování: 45 980 000 Kč,  
 schodek rozpočtu je krytý přebyt-

kem hospodaření z roku 2021,

 Zajímavé údaje z evidence obyvatel UPOZORNĚNÍ: Obecní poplatky
Pavel KadlecJana Seďová

rok 2019 rok 2020 rok 2021

Počet obyvatel k 1. 1. (vč. cizinců) 3 602 3 603 3 608

Přistěhovaní do obce 119 112 105

Odstěhovaní z obce 124 109 111

Počet narození 25 40 45

Počet úmrtí 19 38 45

Přestěhování v rámci obce 22 20 30

Počet obyvatel ke konci roku 3 603 3 608 3 602

Obyvatelé obce k 1. 1. 2022 
dle Ministerstva vnitra ČR muži ženy celkem

Občané ČR 1 720 1 774 3 494

Cizinci 63 45 108

Celkem 1 783 1 801 3 602

Oznamujeme, že 31. 3. 2022 jsou splatné hřbitovní po-
platky, poplatky za psa a platby z pronájmu pozemků a za 
vyhrazené parkoviště (Vodárna).

Platba za provoz systému shromažďování, sběru, pře-
pravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpa-
dů je do 31. 5. 2022. 

Upřednostňujeme hotovostní platby převodem na účet 
obce 2022877339/0800, jako variabilní symbol se uvádí čís-
lo domu a do poznámky příjmení poplatníka.

Úřední hodiny jsou pondělí a středa 6.30–12.00 a 12.30–
17.00 hodin.

ŽÁDÁME OBČANY, ABY PŘEDNOSTNĚ VYUŽÍVALI 

NÁSTROJŮ ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE, TEDY ABY 

PÍSEMNÝ, ELEKTRONICKÝ ČI TELEFONICKÝ KONTAKT 

UPŘEDNOSTNILI PŘED OSOBNÍM VE VŠECH PŘÍPA-

DECH, KDY JE TO MOŽNÉ TAK, ABY BYL OMEZEN OSOB-

NÍ KONTAKT NA NEZBYTNĚ NUTNOU ÚROVEŇ.
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• odpis pohledávek vymáhaných 
v exekucích v celkové výši 108 382 Kč,

• členský příspěvek pro dobrovolný 
svazek obcí Region Židlochovicko 
jako členská obec na rok 2022 ve 
výši 57 072 Kč,

• členský příspěvek pro dobrovolný 
svazek obcí Vodovody a  kanalizace 
Židlochovicko jako členská obec na 
rok 2022 v celkové výši 1 342 000,

• členský příspěvek pro dobrovolný 
svazek obcí Cyklostezka Brno–Vídeň 
jako členská obec na rok 2022 ve 
výši 14 268 Kč,

• poskytnutí individuální neinvestiční 
dotace ve výši 180 000 Kč pro fotba-
lový klub FK 1932 Hrušovany u Brna 
na zabezpečení technického provo-
zu a  údržby fotbalového stadionu 
v roce 2022.

Zastupitelstvo obce rozhodlo:

• o nesložení zálohy ve výši 500 Kč na 
vymáhání pohledávek vymáhaných 
v  exekucích do výše 1 500 Kč jako 
marné exekuce v  souladu se změ-
nou zákona o  exekucích z  důvodu 
nenavyšování nákladů na vymáhání 
marných nedobytných pohledávek,

• o zastavení pohledávek vymáhaných 
v exekucích jako dětské exekuce.

 Výběr ze schváleného plánu investic, oprav, 
       stavební a fi nanční činnosti obce na rok 2022
Pavel Kadlec, tajemník OÚ

Investiční akce Rozpočet (Kč)

Přeložka kabelů vysokého a nízkého napětí v ul. 
Stávání

1 500 tis.

Spolufi nancování II. stupně ZŠ Židlochovice 1 875 tis.
Přístřešek balkonu fotbalového stadionu 800 tis.
Workoutové hřiště pro seniory 250 tis.
Komunikace a veřejné osvětlení v ul. Stávání 6 000 tis.
Kamerový systém u Loosovy vily 150 tis.
Úprava garáže v areálu bývalého letního kina 200 tis.
Chodník Komenského (mezi ul. Zahradní a  ul. 
Pod Střediskem)

1 500 tis.

Modernizace studny na Sídlišti 350 tis.
Zpevnění břehů Šatavy pod mostem na ul. Su-
šilova

600 tis.

Nový vjezd na fotbalový stadion z ulice Loosova 400 tis.
Úprava komunikace u hřbitova (osazení obrub-
níků před a za hřbitovem)

500 tis.

Fotovoltaické elektrárny a tepelná čerpadla k bu-
dově ZŠ, MŠ Sídliště, Sportovní hala Jízdárenská

rozpočtové 
opatření

Projektová příprava (pořízení dokumentace 

a příslušných povolení)

Rozpočet (Kč)

Obnova veřejného osvětlení a rozhlasu v ulicích Hav-
líčkova, Stávání, Jana Koziny (kabelizace do země)

300 tis.

Chodník Komenského (mezi ul. Zahradní a  ul. 
Pod Střediskem)

150 tis.

Rekonstrukce Loosovy vily rozpočtové 
opatření

Rekonstrukce MŠ Havlíčkova a žádost o dotace 4 000 tis.
Střešní elektrárny na budovách obce a tepelná 
čerpadla 

600 tis.

Rekonstrukce komunikace Masarykova, včetně 
zřízení nových parkovacích míst

500 tis.

Spolufi nancování projektu rozšíření čističky odpad-
ních vod (ČOV), přivaděč ČOV, odlehčovací komora

2 000 tis.

Aktualizace strategického rozvojového plánu 
a územního plánu obce

150 tis.

Úprava komunikace u hřbitova (osazení obrub-
níků před a za hřbitovem)

20 tis.

Opravy, údržba a provozní záležitosti Rozpočet (Kč)

Úhrada úvěrů, úroků a poplatků 810 tis.
Opravy místních komunikací 1 620 tis.
Výsadba stromů + terénní úpravy 150 tis.
Oprava veřejného osvětlení v ul. Masarykova 200 tis.
Oprava zastřešení skladu na bývalém letním 
kině 

rozpočtové 
opatření

Oprava střechy hasičské zbrojnice rozpočtové 
opatření

Osazení laviček po obci 200 tis.
Změna územního plánu obce č. 2 150 tis.
Spolufi nancování minimální sítě sociálních slu-
žeb ORP Židlochovice a Jihomoravského kraje

300 tis.

Dotační program obce 2022 600 tis.
Individuální poskytování dotací obce 2022 300 tis.
Rozpočty příspěvkových organizací a  organi-
začních složek obce (ZŠ, MŠ, knihovna, Klub se-
niorů, Klub rybářů, sběrný dvůr odpadů)

5 598 tis.

Jednotka sboru dobrovolných hasičů a obecní 
policie

3 120 tis.

Smluvní fi nanční závazky: dobrovolné svazky 
obcí, IDS JMK, Svaz měst a obcí, OSPOD, školní 
jídelna Židlochovice

1 924 tis.

Prořezy stromů a keřů, ozelenění obce 410 tis.
Čistění kanalizačních vpustí místních komuni-
kací a deratizace

130 tis.

Opravy kanalizací 3 000 tis.

Organizační záležitosti Rozpočet (Kč)

Komunální volby 2022 dotace Jiho-
moravského 

kraje
Plán prioritních kulturních a společenských akcí 400 tis.
Finanční dary za pomoc při úspoře výdajů obce 
– terénní úpravy, ozelenění obce atd.

60 tis.

Finanční dary na zachování udržitelnosti vybra-
ných sociálních služeb

344 tis.

Úklid a zkulturnění zahrady Bauerovy vily rozpočtové 
opatření
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Nové knihy:

Špaček – Dědečku, vyprávěj o světě
Rosner – Žlutý ptáček zpívá (válka, židé)
Janečková – Třešně v rumu (humor, sa-
tira)
Klukoviny Uršuly Klukové
Dán – Kníže Smrt  

 2017 2018 2019 2020 2021
Podíl vytříděného odpadu (plastu a papíru) v naší obci (v %) 25,3 26 27,4 30,8 28,5
Počet domácnosti s podílem 35 a více % vytříděného odpadu 106 136 154 240 204
Z toho počet domácností s podílem 55 a více % vytříděného odpadu 21 44 54 85 53

Jacobs – Ostrov tisíce hvězd (pokračo-
vání románů z koloniální Afriky)
Viewegh – Dula
Kallentoft – Vůně ďábla (krimi)
Cole – Imitátor, Konec hry (krimiromány)
Scheriber – Tisíce metrů ode dna (spole-
čenský román)

 Novinky v knihovně
Jarmila Kresová, foto: Jarmila Kresová

 Výsledky třídění odpadu v Hrušovanech v roce 2021
Pavel Kadlec, Miroslav Rožnovský

Pro letošní rok schválilo zastupitelstvo obce místní poplat-
ky za obecní systém odpadového hospodářství (zjednoduše-
ně poplatky za odpady) v základní výši 600 Kč. Pokud v rámci 
domácnosti, resp. čísla popisného, vytřídíte více než 35 % 
hmotnosti odpadu, získáte 100 Kč slevu na poplatku v příš-
tím roce; pokud vytřídíte více než 55 % hmotnosti odpadu, 
bude sleva na poplatku ve výši 200 Kč. Nádoby na tříděný od-
pad získáte zdarma od obce.

Oproti loňskému roku došlo k  symbolickému zvýšení 
poplatku o 50 Kč. Je velmi důležité zdůraznit, že změnou zá-
kona o odpadech dochází také ke změně poplatku pro stát. 
Při ukládání odpadu na skládku nad limitní hranici 190 kg na 
osobu a rok došlo ke zvýšení poplatku z 500 Kč na 900 Kč 

za tunu, což svozové fi rmy pochopitelně obcím následně vy-
účtují. V naší obci se zatím podařilo tento limit splnit a nepře-
kročit. V opačném případě by obec musela poplatek zvýšit 
mnohem víc. 

Limit splňujeme zejména díky poctivému třídění odpadů. 
Toto je také jeden z důvodů, proč třídit, i když nedosáhnete 
na individuální slevu. Také je potřeba poznamenat, že třídění 
není něco, co by obec vyžadovala od občanů navíc, ale je to 

jejich povinnost stanovená v legislativě.
Od občanů jsme obdrželi podněty týkající se zaznamená-

vání naplněnosti odpadových nádob, které provádí svozová 
fi rma. Správnou naplněnost nádob si může každý sám kont-
rolovat na portálu nasepopelnice.cz. Pro získání přístupových 
údajů kontaktujte tajemníka nebo místostarostu (tajemnik@
ouhrusovany.cz, mistostarosta@ouhrusovany.cz). Pokud se 
prokáže nesprávné nastavení naplněnosti nádob, svozová 
fi rma údaj opraví a následně si její pracovníci dávají pozor. Je 
samozřejmě pravděpodobné, že občas k nějaké chybě dojít 
může, ale určitě se nejedná o nic zásadního.

Další podněty se týkaly nedostatečné kapacity nádob na 
tříděný odpad. V první řadě je potřeba řešit, jestli se řádně 
sešlapují krabice, pet lahve atd., aby byl prostor v popelnici 
využitý efektivně. Určitě je potřeba vyhazované krabice ro-
zřezávat na menší kusy, aby zabíraly co nejmíň místa. Často 
je bohužel kontejner na papír téměř naplněný pouze dvěma 
prázdnými krabicemi, což je pochopitelně špatně. Sešlapává-
ní pet lahví také málokdo řeší, přitom by to velmi pomohlo. 
Pokud přesto všechno popelnice kapacitně nestačí, je možné 
se na obci pobavit o navýšení kapacity svozových nádob.

Když panda tančí, Jak jsem vozil Nory

Dál v  knihovně pokračuje kroužek 
ručních prací. Jsme čím dál šikovnější 
a troufáme si do náročnějších výrobků. 
A při tom si máme po dvou letech po-
řád co povídat…



5

Informace ze samosprávyInformace ze samosprávy

 Takto prosím ne

 Sokec 

Pavla Dratvová, foto: Pavla Dratvová

Roman Ivičič

Velice si vážíme pomoci všech dobrovolníků, kteří nám 
pomáhají, ale STROMY nám prosím NESTŘÍHEJTE A NEO-
ŘEZÁVEJTE. Můžete zalévat, můžete okopávat kořenové 
mísy, můžete sbírat odpadky, ale ořezy prosím nechte zku-
šeným. Obec se na tuto práci domlouvá s odborníky, kteří 
u mladých dřevin provedou výchovné řezy tak, aby měly 
stromy správně založenou korunu, která jim zajistí dlouho-
dobou perspektivu. 

Stromy v okolí kynologického klubu jsme sázeli s míst-
ními dobrovolníky a  stromy podél Šatavy u  Wembley 
s dětmi ze základní školy. Na dřeviny přispěli dobrovolníci 
přes organizaci Sázíme stromy. Letos mohly mít krásné ko-
runy a nést první ovoce pro všechny kolemjdoucí. Místo 
toho leží na zemi i dvoumetrové větve a místo stromů zů-
staly pahýly. Tyto stromy byly vysazeny na obecních po-
zemcích, aby nesly ovoce pro všechny, ale pouze obec má 
právo rozhodovat o tom, kdo je ostříhá. 

Za komisi životního prostředí moc děkuji za pochopení.

Jak vypadá aktuální situace na Sokecu? Rozvrh se během 
týdne prakticky zaplnil, probíhá zde několik různých cvičení 
a dalších aktivit. 

A co se tu přes týden děje? O aktivitách Sokola si můžete 
přečíst v samostatném článku. Mimo různé aktivity sem chodí 
trávit čas několik dalších skupin. V malém sále cvičí seniorky 
jógu a vyučuje se zde angličtina. Ve velkém sále se schází Klub 
seniorů a rovněž se tu cvičí jóga. V hlavním sále kromě Sokola 
trénují atletky z Olympu Brno a hrává se tam badminton.

Pokud máte někdy v týdnu volný čas a  je tu zrovna vol-
no, tak je možné přijít si zahrát badminton do hlavního sálu 

a ping-pong do malého sálu. Kdyby měl někdo zájem cho-
dit si jen tak zacvičit a protáhnout se, tak je tu spousta nářadí 
a pomůcek (fi tbally, overbally, medicinbaly, bosu, rinoset, air 
track, žíněnky atd.).

Malý a velký sál v prvním patře se dá pronajmout i na ro-
dinné a společenské aktivity. Kromě stolů a židlí je dostupná 
i vybavená kuchyňka a projektor.

Hlavní sál se hodí k  pořádání jak kulturních, tak soukro-
mých akcí. Dostupné je pódium, projektor a ozvučení.

S dotazy, nabídkami nebo návrhy se můžete obrátit na tel: 
608 142 542 nebo na e-mail: ivicic@ouhrusovany.cz.

 Představujeme hrušovanské osobnosti: Antonín Černý
Rubriku připravuje: Eva Kadlecová, foto: Antonín Černý

Rádi bychom Vám představili za-
jímavé osobnosti Hrušovan. V  seriálu 
pokračujeme s  Antonínem Černým, 
předsedou Mysliveckého spolku Lípa.

• Má 66 let a celý život žije v Hrušo-
vanech u Brna, kde se přímo naro-
dil.

• Starobní důchodce, pracoval jako 
zámečník, obsluha kompresoru, 
později jako OSVČ.

• Myslivcem je už více než 45 let, 
z toho 15 let je předsedou místního 
Mysliveckého sdružení Lípa.

Jak jste se dostal k mysliveckému 

spolku?

Hned jak jsem se vrátil z  vojny 
v  roce 1975, jsem dělal adepturu a  na 
ni navazovala zkouška z myslivosti. Od 
roku 1976 jsem myslivec. Postupem 
času jsem se dostal do výboru. Bylo to 
v době, kdy jsme ještě byli spojeni s Voj-
kovicemi a s Rajhradem. Nakonec jsem 
kývl na to, že budu dělat předsedu, ale 
je to dost náročná práce. Rád bych to už 
předal, jelikož jsem ve vedení 15 let. Za-
tím se mi rýsuje jeden mladý a šikovný 
myslivec, který by mě mohl vystřídat.

Mohl byste myslivecký spolek ně-

jak představit? Jaká je jeho činnost?

Většina lidí si asi myslí, že myslivci 
jsou vrazi lesních zvířátek. Je pravda, že 
zvěř lovíme, ale především se o ni sta-
ráme. Musíme si připravit potravinovou 
základnu, máme políčka, která obdě-
láváme, zbytek krmení nakupujeme 
od družstva. Zde musím vyzdvihnout 
obec, že nám poskytuje dotace, které 
nám z větší části pokryjí náklady na kr-
mení pro zvěř. 

I  o  lovu má asi spoustu lidí jiné 
představy. Není to tak, že si vyběhne-
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me a něco postřílíme, má to svá pravi-
dla. A  také to není tak, že by se mysli-
vec mohl sám rozhodnout, co zastřelí. 
Bažanti a zajíci se loví na společných ho-
nech, stejně jako divoké kachny. Odlov 
spárkaté zvěře navrhuje výborová schů-
ze a schvaluje to potom členská schůze, 
což je nejvyšší orgán. Většinou se navrh-
ne odlov myslivci, který má narozeniny.

Kolik je v Hrušovanech myslivců?

Je nás dvacet. Ve výboru je pět členů. 

Jsou to jenom muži? 

Ano, bohužel. S chatou nám pomá-
hají i ženy myslivců, ale žádnou mysliv-
kyni nemáme. 

Jste prakticky jediný spolek v obci, 

který vlastní svoji nemovitost. Jak ná-

ročné je udržovat chatu v chodu?

Ano, to jsem teď zjistil, že jsme jediný 
spolek v obci s vlastní nemovitostí. Ale 
ta je v ohrožení kvůli stavbě rychlodrá-
hy. Chata se nachází v jejím ochranném 
pásmu, takže nevím, jak dopadneme. 

Zase musím vyzdvihnout obec 
s těmi dotacemi, že nám pomáhá. V po-
sledních letech se do chaty docela zain-
vestovalo. Díky panu starostovi Rožnov-
skému máme na chatě elektriku. Dříve 
jsme si svítili plynovými lampami. 

Ve spolku je určený správce chaty 
a  správce kuchyně. Správce chaty má 
na starosti pronájem, o což je v posled-
ní době docela zájem. Ti dva členové se 
o chatu starají, ale pomáhají všichni. 

Před několika lety byl v  blízkosti 

chaty velký požár. Jsou v okolí ještě 

patrné následky?

Tehdy chytlo pole zřejmě od kom-
bajnu a požár se šířil na chatu a zastavil 
se snad jen 30 metrů od ní. Bylo to už na 
pováženou, ale bylo tam hodně hasičů 
a  dostali to pod kontrolu. Dopadlo to 
dobře. Na některých stromech, hlavně 
na těch tenkých, je vidět, že jsou ohoře-
lé nebo uschlé. Takže ještě teď jsou ná-
sledky viditelné pozorným okem.

Platí členové spolku nějaký pří-

spěvek?

Do loňského roku jsme platili 1 000 
korun, letos už to budou 3 000. Museli 
jsme navýšit příspěvky, abychom pokry-
li přímé roční náklady našeho spolku. 

Je myslivost koníček, kte-

rého se chytnou i mladí lidé?

Teď máme čtyři mladé my-
slivce, ale to jsou převážně lidi, 
kteří mají známé nebo rodinu 
mezi lesáky. Často si mladí před-
stavují, že budou chodit lovit 
zvěř, ale ono je to tak, že chodí 
hlavně na brigády, vystřelí si 
hlavně na společných honech 
a  na škodnou zvěř při toulkách 
v našem mysliveckém revíru.

Kdybych se chtěla stát my-

slivcem, co proto musím udě-

lat?

Dáte si žádost v  Židlochovi-
cích na odboru životního pro-
středí. Při určitém počtu zájem-
ců vyhlásí kurz a  pak rok chodíte na 
hony a na brigády. Měli byste mít garan-
ta – stávajícího myslivce, který s  vámi 
chodí a všechno vás učí. Potom jdete ke 
zkoušce, ta se skládá ze střelecké části, 
testů a  ústní části. Po zdárném ukon-
čení myslivecké zkoušky si zažádáte na 
Policii ČR o zbrojní průkaz. Na střelnici 
samozřejmě chodíme kvůli tréninku 
zacházení se zbraněmi. Dnes už to není 
povinnost, ale je dobré vědět, jaká je 
vaše střelecká kondice. 

Také můžete dělat zkoušku jako my-
slivecká stráž, kde jsou jiné odborné 
otázky, tyto zkoušky je potřeba po de-
seti letech obnovovat. 

Co dělá myslivecká stráž?

Má na starosti napomínat občany 
s neposlušnými psy. Má povinnost od-
střelit psa, který pronásleduje zvěř a je 
vzdálený více než 200 metrů od nej-
bližšího trvale obydleného domu a  je 
z  dosahu psovoda. Nemůže to udělat 
obyčejný myslivec, ale myslivecká stráž 
nebo hospodář, který má hospodářské 
zkoušky. V Hrušovanech mají kurz my-
slivecké stráže tři myslivci. Ale musím 
říct, že střelit psa pro nás není jednodu-
ché. Ten pes za to nikdy nemůže. Za to 
může jeho majitel. 

Co škodí nejvíc? Kočka, pes nebo 

pytlák?

Pytlák, protože ten nebude střílet 
zajíce, ale srnčí. Pytláci pořádají nájezdy 
auty, setkáváme se tak s  rozježděnými 
poli. Ale nikdy jsme je nechytli. Používají 

zřejmě zbraně s nočním viděním a s tlu-
miči. Což je samozřejmě zakázané. Koč-
ky spíš uloví koroptvičku, což je škoda, 
protože těch je málo. Psi ani tak neloví, 
ale když jsou na volno a vyběhne srna, 
tak ji pes prožene. On ji samozřejmě 
nechytne. Ale srna se hlavně v zimních 
měsících unaví, někde zalehne, dostane 
zápal plic a  uhyne. Zatímco pes přijde 
domů, je v teplíčku, nic se mu nestane. 
Za to samozřejmě můžou páníčci, kteří 
by neměli psa nechat „navolno“, když 
ho nemají vycvičeného, aby se vrátil na 
povel. 

Myslivecké spolek také odchová-

vá malé bažantíky? Proč jste k tomu-

to kroku přistoupili?

Bylo to také díky dotacím. Postavili 
jsme voliéry, ve kterých odchováváme 
bažanty. Nakoupili jsme chůvičky, kde 
se bažanti líhnou z  nakoupených vají-
ček. Jakmile bažanti dospějí, tak se vy-
pustí do revíru. Část bažantů se odloví 
a část se nechá, jak se říká, pro osvěže-
ní krve. Já říkám krve, ale v myslivecké 
mluvě je to barva. Dodnes odchovnu 
využíváme. Kolem máme elektrický 
ohradník jako ochranu před škodnou. 
Nachází se v areálu zemědělského druž-
stva v jedné nevyužívané budově. Cel-
kový počet odchovávaných bažantů se 
pohybuje od 150 do 300 za rok.

Jaká divoká zvířata se v naší obci 

nacházejí?

Z  lovné zvěře je to koroptev, ta se 
ale neloví, protože je chráněná. Pak 
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je tu bažant, který se loví. Dále holub 
hřivnáč, ten se loví, celoročně je háje-
ná hrdlička. Ke zvěři, která se považuje 
za škodlivou myslivosti, patří liška, ta 
není hájená a je lovená celoročně. Pře-
chází tu stádo černé zvěře – divočáků, 
sice vzácně, ale každoročně. V  revírů 
máme srnčí. Ze škodné pro myslivost 
patří sojka, straka, káně lesní, ostříži, 
rarozi. Je to sice škodná, ale hájená 
zákonem, takže se nesmí lovit. Také tu 
jsou jezevci, kteří mají svoji dobu lovu. 
Jezevec je všežravec a  dělá škodu na 
bažantích vajíčkách. Také tu jsou kače-
ny a výjimečně divoké husy.

Co děláte s  úlovky? Jsou jen pro 

vlastní spotřebu nebo je prodáváte?

Když byl v minulosti nadbytek, tak se 
i  rozprodávalo. Máme určitý klíč, podle 
kterého jsme si rozdělovali úlovky, dal-
ší si mohl myslivec koupit a  nadbytek 
nadto se ještě dával do výkupu. Což už 
dneska není. Zvěř se střílí v  takovém 
počtu, aby ji nevystříleli. Střílí se třicet 
bažantů, kteří se rozdělí mezi myslivce 
a do tomboly. Zajíci se střílí tak, aby ka-
ždý myslivec aspoň ochutnal. Loni jsme 
lovili pro sebe. Srnčí se rozděluje, když 
má myslivec nějaké jubileum, tehdy se 
mu nechá odlov srnce a může si ho ne-
chat celého. Srnčí se pak nechává už jen 
na myslivecké akce – na Den dětí, po-
slední leč, popřípadě na myslivecký ples.

Jak se nakládá s trofejemi?

U trofejové zvěře je nepsaná povin-
nost, že si paroží myslivec doma vyvaří 
a vybělí a přinese ho ukázat na členskou 
schůzi, abychom viděli, jakou trofejo-
vou zvěř tu máme. 

Kde se v  Hrušovanech vyskytuje 

zvěř?

V podstatě v celém revíru. Zvěř se dá 
pozorovat, když se ráno projdete a máte 
štěstí. Kolem trafostanice, podél říčky, je 
vidět všude, ale musíte mít štěstí a oči.

Spolupracujete nějak se soused-

ními mysliveckými spolky?

Spolupracujeme se sousedy při lovu 
lišky. Když někdo na hranici revíru nara-
zí na noru, tak mu můžeme odsouhla-
sit lov i v našem revíru. Lišky dělají ob-
rovské škody, dokážou ulovit třeba 30 
bažantů, když mají liščata. 

Je u nás problém s přemnoženou 

zvěří?

V  dnešní době přemnožení zvěře 
nehrozí. Pouze u srnčí zvěře došlo k mír-
nému navýšení. V  zimním období se 
zvěř shromažďuje v  rudlech, máme tu 
třeba 100 kusů, ale ono se to rozběhne 
z jara do jiných honiteb, hlavně do Brat-
čic a Žabčic. Takže extra přemnožená tu 
není. Je to způsobeno i majiteli psů, jak 
už jsem o tom mluvil. Ti nechají psy bě-
hat po venku a klid zvěře je narušen. 

Řeší s vámi zemědělci přemnože-

ní zvěře? Mají na to jiný pohled?

Na zemědělských kulturách, které 
jsou u  nás, zvěř neškodí. Hodně škodí 
na stromech nebo vinohradech, což 
u nás moc není. Zemědělcům jsme po-
máhali, když byli přemnožení hlodavci. 
Dávali jsme malé granulky jedu přímo 
do nor, aby ho nemohla sežrat další zví-
řata. Zemědělci nám naopak vycházejí 
vstříc tím, že obdělávají spolku nějaké 
to políčko za výhodný peníz. Takže spo-
lupráce tam je.

Co by v  obci bylo vhodné dělat 

pro lepší život zvířat? Vysadit lesy? 

Lepší by byla větší pestrost stravy. 
Dříve měl každý sedlák na svých po-
lích různé plodiny, což už dneska chybí, 
a nyní se spíše pěstují jenom dva nebo 
tři druhy zemědělských plodin. Třeba 
dříve si každý sedlák koroptvičky šet-
řil, protože ty mu byly schopné vyčistit 
pole od mandelinky. Ale myslím si, že 
s tím obec moc udělat nemůže. S lesem 
by byl hlavně problém, kde ho vysadit. 
Nedokážu říct, jak by s tím obec mohla 
pomoci, protože může rozhodovat jen 
o svých pozemcích.

Je hon pro veřejnost nebezpečný?

Nebezpečné to samozřejmě je, ale 
obecním rozhlasem vždycky vyhlašu-
jeme, že je hon a  ať občané nechodí 
v tento den do honitby.  Navíc je každý 
myslivec povinen dávat pozor a  střílet 
jen tam, kam vidí. Vždycky, když mys-
livec někoho při honu uvidí, ohlásí to 
ostatním a hon se na chvíli zastaví, než 
ta dotyčná osoba projde. My jsme cca 
50 metrů od sebe, takže se povely hlásí 
po řadě. Brok člověka na dálku neza-
střelí, ale může ho nebezpečně zranit, 
například do oka. Když je mlha, tak sa-
mozřejmě hon není. 

Jakými zbraněmi zvěř lovíte?

Na drobnou zvěř, jako jsou bažanti 
a  zajíci, se používá brokovnice. Existují 
dva druhy brokovnic. Kozlice mají hlav-
ně nad sebou a hamerlesky mají hlavně 
vedle sebe. K lovu větší spárkaté zvěře 
se používá kulovnice. Dříve myslivecký 
spolek vlastnil kulovnici a  půjčoval ji 
svým členům, to se zrušilo. Mělo to sa-
mozřejmě celou řadu nevýhod. Nyní si 
každý musí zařídit zbraň na své jméno 
podle toho, jakou zvěř chce lovit.

Kolik krmítek myslivecké sdružení 

spravuje?

V  podstatě každý myslivec má na 
starosti jedno své zařízení. Samozřejmě 
nemluvím o těch starších členech. Tak-
že je to si kolem dvacet krmelců. Tam se 
nosí sůl, voda, krmivo a seno. 

Kolik máte posedů?

Několik nám „ochránci přírody“ po-
káceli. To jsou takoví ti hodní, kteří cho-
dí s pilou a uřežou posed. A zapomínají, 
že myslivci se o  zvěř především starají 
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a loví až naposled. Máme tu pět posedů 
a pět sedaček. Když je to zastřešené, tak 
se tomu říká kazatelna.

Jaké jídlo máte z  ulovené zvěře 

nejraději?

Mám rád bažantí polívku, která je vy-
nikající, dále zajíce na víně dle vlastního 
receptu. K srnčímu se občas taky mys-
livec dostane. Srnčí guláš je jídlo všeo-
becně známé a dobré, ale i srnčí kýty na 
víně jsou výborné. 

Mluvil jste o akcích pro veřejnost. 

Můžete na závěr na tyto akce občany 

pozvat?

My jsme v  minulosti pořádali akci 
„Červen, měsíc myslivosti“, kam chodi-
li rodiče s dětmi. Veřejnost táhly i stře-
lecké závody, které byly součástí akce. 
Ale vykradli nám vrhačky holubů, což 
je šíleně drahé, takže jsme to už znovu 
neobnovovali. Tak jsme to zrušili a po-
řádáme Den dětí. Předloni jsme si to 
vyzkoušeli poprvé. Jako atrakce pro 

děti byli připraveni hasiči, ukázka bo-
jové techniky, střelba ze vzduchovek 
a ukázka loveckého dravce. Táborníci 
nám pomáhali a měli nachystané dal-
ší atrakce. Udělali jsme to hlavně pro 
děti a mělo to obrovský úspěch. Letos 
Den dětí také proběhne první víkend 
v červnu. Už se na to těšíme a všechny 
srdečně zveme. Myslivecký ples jsme 
poslední dva roky museli zrušit, tak 
uvidíme, jestli bude moci být příští 
rok.

 Tříkrálová sbírka
Pavel Kadlec, foto: Josef Valoušek

Letos se po dvou letech vydaly 
opět začátkem roku skupinky tří králů 
do ulic. Přestože byla situace docela 
složitá z důvodu pandemie, mrazivého 
počasí a menšího počtu koledníků, po-
dařilo se vybrat rekordních 100 638 Kč. 
Velmi děkujeme všem, kteří přispěli. 
Obrovské poděkování si zaslouží všich-
ni koledníci a jejich dospělý doprovod.

Výtěžek sbírky je určen na pomoc 
nemocným, handicapovaným, senio-
rům, matkám s  dětmi v  tísni a  dalším 
lidem v nouzi všude tam, kam dosáh-
ne pomoc Charity ČR. Desetina výnosu 
sbírky je každoročně určena na rozvo-
jovou a humanitární pomoc v zahrani-
čí.

Výnos sbírky je rozdělen podle pev-
ně daného klíče následujícím způso-
bem: 65 % vybraných prostředků se 
vrací charitám, které je vykoledovaly, 
v našem případě Oblastní charita Raj-
hrad, 15 % je určeno na velké diecézní 
projekty, 10 % putuje do krizového 
fondu, odkud jsou uvolněny při mi-
mořádných událostech a  na pomoc 
v zahraničí, 5 % využije na své projek-
ty Charita ČR a 5 % tvoří zákonné režie 
sbírky.
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Olympiáda Děti ze třídy Kuřátek slaví olympiádu

Tři králové

Krmení zvířátek

 Mateřská škola
Magdaléna Hradská, foto: Magdaléna Hradská

Nový rok plný dvojek (2022) nám přináší naději. Na-
ději na návrat do normálního, obyčejného života, který 
nám dřív připadal šedý a nudný. Jakmile jsme však na 
sobě pocítili omezování pohybu a setkávání, uvědomi-
li jsme si jeho opravdovou cenu. My v mateřské škole 
jsme se tomuto covidovému tornádu postavili statečně 
a snažili jsme se dětem zpříjemňovat čas, jak jen to bylo 
možné.

Hned první lednový týden patřil tradici Tří králů, kdy 
děti tvořily a zdobily královské koruny a s oblíbenou pís-
ničkou se učily, jaký přesah má koledování (Tříkrálová 
sbírka na charitativní účely – v Hrušovanech se vybralo 
přes úžasných 100 000 Kč). Další lednové dny pak pat-
řily povídání, zkoumání a sbírání informací o zvířátkách 
v  zimě. Krmelce v  okolí Hrušovan se zaplnily suchým 
pečivem, mrkvemi, jablky a  zrníčky pro ptáčky. Únor 
nemohl patřit ničemu jinému než olympiádě. Zimní 
sporty podtržené touto událostí získaly na atraktivitě 
více než kdy jindy. Ve třídách se lyžovalo, krasobruslilo, 
skákalo na lyžích a padaly i góly při hokeji. Na stupních 
vítězů se postupně vystřídali všichni, neboť není dů-
ležité vyhrát, ale zúčastnit se. S medailí na krku a po-
slechem hymny z nás byly rázem Ledecké a Sáblíkové. 
K  únoru neodmyslitelně patří také masopustní veselí 
s  průvodem po Hrušovanech a  karnevaly ve všech 
třídách. Tolik radosti a jiskřiček v očích z možnosti být 
alespoň na chvíli princezna Elsa, kočička či policejní zá-
sahová jednotka nás vždy očaruje. To je to, co nás na té 
naší práci tolik baví a naplňuje energií. 
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Další úsměvy na tváři dětem (i nám učitelkám) vyloudi-
lo skvělé divadelní představení Tetiny v lese, kdy nás před-
stavením provedly dvě úžasné energické a vtipné „tetiny“. 
S humorem a nasazením dětem znázorňovaly, jak se v lese 
máme chovat, že se tam není čeho bát, i když bludičku či 
hejkala někdy potkat můžeme. Nejvíc se však člověk bojí 
své představivosti a  štěrkajících tic-taců v  kapse. Také nás 
potkal nevšední zážitek v podobě mobilního planetária. Po-
řad pro děti pod opravdickou zatemněnou kopulí bychom 
doporučily i vám. Zkuste s dětmi zajít třeba na hvězdárnu 
v Brně, určitě budete nadšeni. 

Předjaří a brzy nastupující jaro je naplněno prací s před-
školáky, kteří se chystají k  zápisu do první třídy. Probíhá 
edukativní kroužek Školáček, kde s dětmi pracujeme a pro-
cvičujeme předškolní dovednosti, aby byly do školy připra-
vené a motivované.

Ještě jednou bychom rádi poděkovali dárcům fi nančních 
obnosů na napravení škod, které vznikly během Svatomar-
tinského svícení. Poděkování patří také všem rodičům a jejich 
dětem, kteří se s námi zapojili do charitativní sbírky Krabice od 
bot pro seniory z Villy Martha a celému vedení obce Hrušo-
vany u Brna, které nám po celý rok pomáhá a podporuje nás.  
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Leden v 1. A

Masopust ve škole

Jitka Coufalová, foto: Jitka Coufalová

Iveta Bidrmanová, foto: Vladimíra Suchánová

Zvídálci z 1. A v lednu určitě nespali 
zimním spánkem, ba naopak. Po vánoč-
ním odpočinku jsme vyrazili na cílovou 
rovinku, a  to přípravu k  prvnímu vy-
svědčení v životě. Žáci dokázali, že už si 
mnohé přečtou, napíší a spočítají sami 
bez pomoci rodičů a to je velký úspěch. 
Darem nemusí být jen věc, ale také 
osvojená znalost, dovednost a  schop-
nost to vše prakticky použít v životě. 

Ukázka rébusů, které vytvořila Natál-
ka ze jmen žáků naší třídy: 

VOJTA – VOJ + NK = TANK, HYNEK – 
NEK + MNA = HYMNA.

Počítání do 10 jsme procvičovali na 
počítačích, v  karetní válce, početním 
kvartetu, hře bingo, při skládání 3D 
staveb; zapsali jsme si nákupní seznam 

Poslední týden v únoru se ve škole 
nesl v  duchu masopustního veselí. Ve 
třídě 1. B začal v pondělí 21. února písní 
a tancem karneval. Další aktivity se pro-
línaly do výuky během celého týdne. 
Žáci se seznámili se zvyky a  tradicemi. 
V  hodině ČJ v  pracovních listech řešili 
tajenky a  rébusy, seznámili se s  recep-
tem na masopustní koblihy a naučili se 
báseň:

„Masopustní veselice,
veselá je převelice.
Lidé vodí po vesnici,
medvěda i medvědici.

 Základní škola

a  spočítali výdaje na nákup. Přečetli 
jsme si pohádku Sněhuláci z Mrkvonos 
o tom, jaký je život sněhuláků. Žáci vy-
mysleli reklamy na prodej hraček, pís-
menkové rébusy, naučili se nové písnič-
ky a rozpočitadlo pro zámecké strašidlo, 
sčítat a odčítat anglicky. Vytvořili plakát 

pyramidy zdravého stravování a tréno-
vali, jak posílit ochablé svaly a  protáh-
nout ty zkrácené. Dámy si vzaly kluky 
do parády, aby z nich rostli gentlemani 
a bylo nám spolu ve třídě dobře. 

Oslavili jsme vysvědčení a těšili se na 
masopustní veselí. 

Naše první vysvědčení v 1. A

Masopust ve školeMasopust v 1. B

Tancuj, tancuj medvěde,
karneval se povede.“

Matematika byla zaměřená na počí-
tání karnevalových masek, jitrnic a jelit, 
příklady na sčítání a odčítání v obrázku 
klauna, včetně řešení slovních úloh. Ve 
výchovách žáci zapojili svojí tvůrčí krea-
tivitu. Stříhali, skládali a lepili dílčí obráz-
ky klauna, kterého barevně nazdobili. 
Vyrobili si papírové masky klauna, které 
byly ozdobou naší třídy. Poslouchali pís-
ně s hudebním doprovodem, u kterých 
si s radostí zatancovali.

Páteční den byl vyvrcholením celé 
akce, do které se zapojili žáci všech prv-
ních a druhých ročníků. Ráno si přinesli 
do školy karnevalové masky a bylo jich 
opravdu požehnaně. Všichni se shro-
máždili v tělocvičně. Po třídách se před-
vedly jednotlivé masky za doprovodu 
říkanky „Tydli, fydli, bumtarata, otevřete 
kmotře vrata! Maškary k nám přišly, hej, 
začal masopustní rej.“ Žáci se naučili 
nový tanec a společně si zatancovali.

Masopust se vydařil a  všichni jsme 
odcházeli domů se spoustou krásných 
zážitků a dojmů. 
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Druháčci jsou plaváčci!

Turnaj ve vybíjené

Zámecká strašidla

Markéta Dvořáková, foto: Markéta Dvořáková

Miroslava Karbanová, foto: Miroslava Karbanová

Monika Betášová

Žáci druhých tříd ukončili po 
deseti lekcích plavecký výcvik. 
Děti se naučily, jak mít rády vodu 
i plavání. Užily si různé hry i soutě-
že. Jak se bezpečně chovat v blíz-
kosti vody i při plavání, to už vědí 
také. Všichni PLAVÁČCI zaslouží 
velkou pochvalu.

Jednou z nejoblíbenějších hodin naší 4. A je čtvr-
teční hodina tělocviku. Tuto hodinu jsme si totiž 
vyčlenili na vybíjenou. Už na podzim jsme dostali 
pravidla hry a začali trénovat. Kolektivní hru si oblí-
bili hlavně kluci, kteří jsou silnější a mají větší sílu při 
práci s míčem. Máme ale i pár holčiček, které mohou 
být klukům plnohodnotnými parťačkami.  Začali 
jsme trénovat a doufali, že si po dvou letech, kdy se 
žádné akce nekonaly, o pohár hrušovanské školy za-
hrajeme. 

Hurá! Turnaj bude! Termín je stanoven na konec 
března. Věříme, že v  naší škole sestavíme z  hráčů 
čtvrtých a pátých tříd opravdu silný tým a v konku-
renci s týmy z okolních škol se dobře umístíme.

Držte nám pěsti!

Během měsíce února se naše škola zapojila do výtvarné 
soutěže Zámecká strašidla. Nebojácné děti se srdnatě pustily 
do tvoření a vznikala strašidla a bubáci, duchové a bezhlaví 
rytíři, příšery a nestvůry…Věřte, že tak hrůzostrašná stvoření 
byste v zámeckých komnatách potkat nechtěli.

Ovšem pokud máte pro strach uděláno, můžete se s celou 
strašidelnou partou seznámit už v březnu 2022 ve vstupních 
prostorách zámku Slavkov–Austerlitz při příležitosti zahájení 
turistické sezóny.

„Kdo se bojí, nesmí do…Slavkova.“

Druháčci plaváčci

Trénujeme na turnaj ve vybíjené

Z pohádky do pohádky
Gabriela Hulatová, foto: Gabriela Hulatová

Po vánočních prázdninách jsme se 
opět sešli v naší družině. Povídali jsme 
si o Vánocích, jak jsme je prožili, kde 
jsme byli, ale hlavně co jsme dostali 
pod stromeček. Vánoce jsou spoje-
ny s pohádkami, a  tak také my jsme 
na ně navázali projektovým týdnem 
Z pohádky do pohádky. Povídali jsme 
si, které pohádky známe, společně 
jsme si některé přečetli. V  soutěžích 
měly děti možnost se proměnit v po-
hádkové postavy, např. v ptáka Ohni-
váka, kdy sbíraly poslepu pírka, nebo 

slepičku, která musí pomocí zobáčku 
přenášet drobné předměty z místa na 
místo. Ve vědomostní soutěži AZ kvíz, 
která byla sestavena jen z  pohádko-
vých otázek, děti dokázaly, že se v po-
hádkách opravdu vyznají. 

Leden je sice zimní měsíc, bohužel 
sněhu se děti nedočkaly. Abychom si 
mohli vyzkoušet zimní sporty, zvolili 
jsme variantu zimní sporty na sněhu 
bez sněhu. V tělocvičně jsme si zahráli 
hokej, vyzkoušeli si lyžování, slalom 
i biatlon. Zimní sporty na sněhu bez sněhu
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StarDance aneb Když družina tančí

Olympiáda Hry bez hranic

Kristýna Jandíková, foto: Kristýna Jandíková

Martina Hanzlíková Petra Horňáková

V polovině února se naše družina proměnila v taneční 
parket. Chystal se totiž již několikátý ročník oblíbené sou-
těže StarDance aneb Když družina tančí na motivy slavné 
televizní soutěže, ve které mají přihlášení tanečníci za úkol 
nacvičit během několika dní libovolný tanec na libovolnou 
píseň.

Pomalu se blížil přímý přenos a bylo potřeba doladit po-
slední detaily – navléct taneční kostým, doladit účes, zopa-
kovat choreografi i. Na pódiu se pak střídali soutěžící jeden 
po druhém, každé vystoupení bylo originální a  zajímavé, 
střídaly se různé taneční styly, zněly písničky všeho druhu. 
Stejně jako v televizi i v naší porotě zasedly známé osobnos-
ti. I když vypadaly mírumilovně, soutěžící se před nimi mu-
seli mít na pozoru. O to více jsme si jich samozřejmě cenili. 

Po velmi napínavém souboji a následném několikami-
nutovém sčítání hlasů, vyplněném divácky atraktivním ta-
nečně-pěveckým vystoupením nejmenovaného umělce, 

Téma pro letošní únor bylo v našem 
oddělení jasné. Žili jsme olympiádou. 
Nejprve jsme si popovídali o myšlence 
olympijských her, symbolech, spor-
tovních disciplínách a našich známých 
sportovcích. Potom jsme si nakreslili 
hezké obrázky a nakonec samozřejmě 
nesměla chybět ta pravá olympiáda 
v  podobě soutěží a  her. V  tělocvičně 
jsme hráli hokej, lyžovali a  nakonec 
jsme si dali pořádnou koulovačku. Ve 
třídě jsme potrénovali hlavičky nad 
hlavolamy s  olympijskou tématikou. 
Dařilo se nám a zvítězili jsme všichni. 
Vyrobili jsme si proto zlaté medaile 
a čekala na nás i sladká odměna.

Pro mnoho rodičů našich dětí jsou 
Hry bez hranic příjemnou vzpomínkou 
na dobu jejich dětství. Proto jsme se 
v naší družince rozhodli tyto Hry zopa-
kovat. Děti si je samozřejmě pamatovat 
nemohly, ale prostřednictvím internetu 
se s nimi seznámily. Zaujaly je nejen pro-
pracované kostýmy soutěžících z  růz-
ných zemí, ale hlavně netradiční disci-
plíny, ve kterých se týmy utkávaly. Bavily 
se stejně jako dnešní dospělí, kteří mohli 
dříve Hry bez hranic sledovat přímo 
v televizi. Děti slyšely i hymnu Evropské 
unie, která každé Hry bez hranic zahajo-
vala a i u nás se stala prvním impulzem 
k zahájení našich družinových Her. 

Na začátku se děti rozdělily do čtyř sku-
pin a každá si vylosovala jeden ze součas-
ných států Evropské unie, za který bude 
soutěžit. Na startovní čáru se pak posta-
vili soutěžící ze Švédska, Španělska, Řecka 
a  České republiky. Převážná část Her se 
odehrávala ve školní tělocvičně, kde nej-
různější disciplíny prověřovaly zručnost, 
mrštnost a spolupráci dětí v týmu. Jak ale 
ze samotného názvu Her bez hranic vy-
plývá, jsou různorodé. Neomezují se jen 
na určitý prostor nebo oblast, ve které lze 
soutěžit. Děti se tak v závěru Her setkaly 
i s logickými úkoly v prostorách třídy. Hry 
bez hranic se tak staly i  pro dnešní děti 
příjemnou a obohacující zkušeností.

Když družina tančí

bylo rozhodnuto. Nakonec ale nebylo vůbec důležité, kdo ja-
kou příčku obsadil, gratulace patřily všem zúčastněným, proto-
že jejich výkony byly naprosto úžasné. A tak doufáme, že svoje 
taneční boty nepověsí na hřebík a  protancují se i  do dalšího 
ročníku StarDance. 

Těšíme se na jaro
Jarmila Motlíčková

S  jarním sluníčkem přišla první vlna 
rozvolnění – konečně si můžeme za-
čít plánovat celoškolní akce, návštěvy 
divadel, výlety. Věříme, že vlna nemo-
cí a  karanténních opatření je za námi 
a  v  dohledné době sundáme i  respirá-
tory a  roušky. Na začátku druhého po-
loletí školního roku nás čekají besedy 
v  knihovně, pasování prvňáčků na čte-
náře, recitační soutěž, po delší odmlce 
také turnaj ve vybíjené, který pořádáme 

i pro okolní školy. Těšíme se na děti z ma-
teřské školy, kterým naši prvňáčci před-
vedou, co se za půl roku ve škole naučili. 

Zápis do 1. ročníku proběhne v úterý 
26. 4. od 14 do 17 hodin. Všichni doufá-
me, že po dvou letech distančních zápi-
sů opět přivítáme děti společně s rodiči 
přímo ve škole.

Národní plán doučování

Od 1. 1. 2022 jsou aktivity, které po-

skytujeme žákům od září 2021, fi nanco-
vány z Nástroje pro oživení a odolnost 
EU. Také naše škola je příjemcem této 
podpory. Od 1. 1. 2022 do 31. 8. 2022 
máme k  dispozici 77.675 Kč. Realizuje-
me hodiny individuálního i  skupinové-
ho doučování, pravidelné nebo nára-
zové. Do projektu je zapojeno 9 učitelů 
a podpořeno je asi 23 žáků. Doučování 
probíhá po vyučování v  odpoledních 
hodinách.
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 Malé ornitologické okénko
Zdeněk Kaláb, foto: Zdeněk Kaláb

Zima je pro ptáky časem strádání a přežijí ji jen ti zdraví 
a důvtipní. Využívají nejrůznější strategie a způsoby obživy. 
Například koroptve polní se drží pospolu v rodinných hejn-
kách, která vodí nejzkušenější samička. Přestože vypadají 
vykrmeně a blahobytně, je to většinou jen načechrané peří, 
které je izoluje před chladem. Také se moc nepohybují a co 
nejvíc šetří energií. Vystačí se semeny plevelů, proto je pro ně 
taková hromada zahradního odpadu hotový poklad. Zjara se 
rozdělí do párů a hledají si bezpečné místo, kde by na zemi za-
ložily hnízdo. Proto potřebují klid a každé vyrušení ať už útě-
kem, nebo hledáním nového místa na hnízdo je stojí energii. 
Ohrožují je volně pobíhající psi, také kočky je dokážou ulovit. 

Kalous ušatý má jinou strategii jak přežít zimu. Loví samo-
statně v noci hraboše v polích a den prospí sám nebo i ve vět-
ších počtech ve větvích stromů. Oblíbené má smrky, jalovce 
a túje třeba na hřbitovech nebo v parcích. Hlavně tam musí 
být klid a závětří. Ty zvláště oblíbené stromy mívají deset až 
třicet nocležníků. Kde nocují, se pozná snadno. Spodní větve 
vypadají jako polité vápnem a na zemi pod stromem se hro-
madí vývržky. Nestrávená srst, peří a kosti kalousovy kořisti 
v  doutníkovitém tvaru, velikosti trusu malého psíka. Letos 
poprvé jsem je našel i pod naším jalovcem. Kalous na druhé 
fotce nocuje na bříze před židlochovickou školou a maskuje 
se jako březové poleno. Hnízdí v opuštěných hnízdech, třeba 
po vránách apod. Jeho mláďata jsou také nenápadná, a po-
kud zrovna nežadoní o krmení, ptáka byste v nich rozhodně 
na třetí fotografi i nepoznali. 
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 Jaro už je za dveřmi a nás trápí nedostatek trenérů
Libor Nentvich, foto: Libor Nentvich

V  těchto měsících to vypadá, že se 
mezi sportovci nic neděje, ale opak je 
pravdou. Před pár týdny jsme dokončili 
papírové šílenství ohledně vyúčtová-
ní všech dotací, které se čerpaly v roce 
2021, zároveň jsme museli v  termínu 
podat nové žádosti pro dotace v  roce 
2022. První týden v  březnu dojde ke 
každoroční úpravě hrací plochy fi rmou 
Eurogreen (vertikutace, aerofi kace, za-
pískování). Proběhne každoroční jarní 
brigáda, kdy musíme vyčistit odvod-
ňovací kanálky okolo hřiště, natáhnout 
sítě, vše po zimě uhrabat a znovu uvést 
do provozu. 

Přes zimu se všechny věkové kate-
gorie připravovaly v  areálu. Měli jsme 
naplánovaná i  přátelská utkání, ale ta 
se bohužel až na výjimky nekonala. Za-
sáhl opět covid, který tentokrát doslo-
va smetl hlavně děti! Každopádně už 
se všichni těšíme na trávu a na čerstvý 
vzduch.

A-tým v době od 23. 2. do 27.2 ab-
solvoval soustředění v  nádherném 
sportovním areálu v  Bystřici nad Pern-
štejnem. Kluci si dali do těla a myslím, že 

Rozpis soutěže – OP Muži FK 1932
jaro 2022
15. ne 27. 3. 15:00 Měnín - Hrušovany
16. so 2. 4. 15:30 Hrušovany - Pozořice
17. so 9. 4. 15:30 Hrušovany - Ořechov
18. ne 17. 4. 16:00 Blažovice - Hrušovany
19. so 23. 4. 16:00 Hrušovany - Ivančice B

jsou připraveni na jarní sezónu. Bohužel 
nás opouští Adam Fiala, který jde hrát 
do Pohořelic, zato ze Želešic se vrací Ma-
rek Buc, takže vlevo to bude zase hořet. 
A-tým sehraje 5. 3., 12. 3. a 19.3. přátel-
ská utkání a v neděli 27. 3. nás čeká prv-
ní mistrovské utkání v Měníně.

Co nás momentálně ve FK 1932 
hodně trápí, je podstav trenérů mlá-
deže. Naše řady opouští J. Baldík, který 
momentálně jezdí se svým synem do 
Zbrojovky Brno. Že kluk z  Hrušovan 
u  Brna hraje ve Zbrojovce, to nám sa-
mozřejmě dělá radost, ale trenérská 
práce J. Baldíka nám bude chybět. Po 
jarní části nás opouští také dlouholetý 
trenér Jirka Horký. Oba jmenovaní ved-
li mladší přípravku. Takže od podzimu 
máme mladší přípravku bez trenérů! Na 
podzim se vrací kluci z Vojkovic a bude-
me otvírat kategorii starších žáků, tam 
zatím také nemáme trenéry. Proto bych 
touto cestou chtěl požádat kohokoliv, 
kdo by chtěl pracovat s  našimi dětmi. 
Vím, že dnes nikdo nemá na nic čas, 
ale nechci se dočkat toho, že děti místo 
fotbalu někde kouří a zevlují. Oceníme 

20. ne 1. 5. 16:30 Kupařovice - Hrušovany
21. so 7. 5. 16:30 Hrušovany - Rosice B
22. ne 15. 5. 16:30 Oslavany - Hrušovany
23. so 21. 5. 17:00 Hrušovany - Popůvky
24. ne 29. 5. 17:00 Říčany - Hrušovany
25. so 4. 6. 17:00 Hrušovany - Blučina
26. ne 12. 6. 17:00 Modřice - Hrušovany
14. so 18. 6. 17:00 Hrušovany - Zbýšov

jakoukoliv pomocnou ruku.
Co mohu potvrdit na závěr, je datum 

konání oslavy 90. výročí FK 1932 Hrušo-
vany u Brna. Bude se konat 11. 6. 2022. 
Máme potvrzenou účast Sigi-týmu Pra-
ha, takže přijede kanonýr Horst Siegl 
a my všichni věříme, že přiveze i fotba-
lové legendy. Každopádně bude na co 
koukat. Večer celou oslavu zakončí živá 
kapela TěsněVedle (J. Komenda). Tímto 
bych chtěl všechny pozvat. Co se týká 
podrobností a časů, vše včas upřesníme.

Za FK 1932 Hrušovany u  Brna pře-
ji všem hezké jaro a  těšíme se na vaši 
návštěvu nejen při domácích utkáních. 
Snad se situace na Ukrajině uklidní 
a zvítězí zdravý rozum.

Fotbalové soustředění

Úprava hřištěA-tým na soustředění v Bystřici nad Pernštejnem
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Rozpis soutěže - OP starší žáci Hrušovany / Vojkovice
jaro 2022
11. ne 10. 4. 10:00 Hrušovany/Vojkovice - Podolí
12. ne 17. 4. 14:00 Těšany - Hrušovany/Vojkovice
13. ne 24. 4. 10:00 Hrušovany/Vojkovice - Kuřim B
14. so 30. 4. 14:00 RAFK B - Hrušovany/Vojkovice
15. ne 8. 5. 10:00 Hrušovany/Vojkovice - Troubsko
16. ne 15. 5. 14:00 Zbraslav - Hrušovany/Vojkovice
17. ne 22. 5. 10:00 Hrušovany/Vojkovice - Lažánky/ Deblín
18. ne 29. 5. 16:00 Kahan - Hrušovany/Vojkovice
10. ne 5. 6. 10:00 Hrušovany/Vojkovice - Rosice B

Rozpis soutěže – OP mladší žáci sk. B FK 1932
jaro 2022
11. so 9. 4. 13:00 Hrušovany - Ořechov B
12. ne 17. 4. 10:00 Pohořelice - Hrušovany 
13. so 23. 4. 13:30 Hrušovany - Medlov
14. so 30. 4. 14:00 Dolní Kounice - Hrušovany 
15. so 7. 5. 14:00 Hrušovany - Ořechov A
16. so 14. 5. 14:30 Buď Fér A - Hrušovany 
17. so 21. 5. 14:30 Hrušovany - Těšany B
18. so 28. 5. 13:00 Buď Fér B - Hrušovany 
10. so 4. 6. 14:30 Hrušovany - Popůvky

Rozpis soutěže – skupina B, starší přípravka FK 1932
jaro 2022
13. ne 10. 4. 15:30 Hrušovany - Medlov
14. so 16. 4. 16:15 Těšany A - Hrušovany 
15. ne 24. 4. 15:30 Hrušovany - RAFK
16. ne 1. 5. 9:00 Rajhradice - Hrušovany 
12. st 4. 5. 17:00 Židlochovice - Hrušovany 
17. ne 8. 5. 15:30 Hrušovany - Ořechov
18. pá 13. 5. 17:00 Žabčice - Hrušovany 
19. ne 22. 5. 15:30 Hrušovany - Blučina
20. ne 29. 5. 10:00 Újezd u Brna - Hrušovany 
21.     volný los -
22. ne 12. 6. 9:00 Želešice - Hrušovany 

Rozpis soutěže - skupina B - mladší přípravka FK 1932
jaro 2022
11. ne 10. 4. 13:30 Hrušovany - Medlov
12. ne 17. 4. 10:30 Těšany B - Hrušovany 
13. ne 24. 4. 13:30 Hrušovany - RAFK B
14. ne 1. 5. 12:00 Dolní Kounice - Hrušovany 
15. ne 8. 5. 13:30 Hrušovany - Žabčice
16. ne 15. 5. 9:00 Blučina - Hrušovany 
17. ne 22. 5. 13:30 Hrušovany - Újezd u Brna
18. pá 27. 5. 16:45 RAFK A - Hrušovany 
10. pá 3. 6. 17:00 Vojkovice - Hrušovany 

 Klub rybářů Hrušovany u Brna
Lukáš Zekl

Klub rybářů oznamuje všem občanům Hrušovan, že zahajuje 
prodej povolenek k lovu ryb na místní rybník „Vodárna“, který 
je vyjmut ze svazového rybolovu a jako revír je již zrušen.
Každý nový zájemce musí předložit platný občanský průkaz 
a přinést malou fotografi i na členský průkaz. 
Prosíme všechny členy, aby při prodeji povolenky předložily 
členský průkaz s fotografi í!
Za mládež do 15 let je zcela odpovědný zákonný zástupce – 
rodič!

Pozor – při prodeji povolenky budou nutná jistá opatření 

z důvodu pandemie:

a) povinná rouška nebo respirátor na ústech a nosu po celou 
dobu pobytu v rybářské chatě,

b) dodržení rozestupů 2 metry.

Výdej povolenek Klubu rybářů na rok 2022

Klub rybářů vydává povolenky – jednodenní, roční, závodní:

Březen – září

Pondělí–pátek: po telefonické domluvě, prosím vždy volat 
předem
Sobota: od 10:00–14:00 hod., na rybářské chatě

Říjen a listopad

Pondělí–neděle: po telefonické domluvě, prosím vždy volat 
předem

Prosinec/leden 2023 – vybírání rybářských lístků + sumá-

řů

Sobota: 10. 12. a 17. 12. 2022 vždy od 09:30–11:30 hod.
                    7. 1. a 14. 1. 2023 vždy od 09:30–11:30 hod.

V případě zájmu Vám na veškeré otázky rád odpoví:
LUKÁŠ ZEKL, předseda Klubu rybářů
mobil: +420 728 788 387, e-mail: zeklluk@seznam.cz

Ceník Klubu rybářů na rok 2022

Poplatky všech členů: do 7 let 8–15 let od 16 let
Jednodenní povolenka 150 Kč 150 Kč 300 Kč
Roční povolenka – s trvalým 
bydlištěm v Hrušovanech 
u Brna

200 Kč 200 Kč 800 Kč

Roční povolenka – 
bez trvalého bydliště 
v Hrušovanech u Brna

300 Kč 300 Kč 1 200 Kč

Roční povolenka s brigádou 
– s trvalým bydlištěm 
v Hrušovanech u Brna

- 300 Kč 1 300 Kč

Roční povolenka s brigádou 
– bez trvalého bydliště 
v Hrušovanech u Brna

- 400 Kč 1 700 Kč

Závodní povolenka – denní 
rybolov

- - 250 Kč

Závodní povolenka – noční 
rybolov

- - 200 Kč

Ceník povolenek je součástí stanov Klubu rybářů Hrušovany 
u Brna platný         od 1. 3. 2022.
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 Sbor dobrovolných hasičů Hrušovany u Brna
Eva Malá, foto: Jan Bažant, Milan Weis, Nikola Malá

V prosinci roku 2021 jsme pro mladé hasiče všech katego-
rií uspořádali vánoční besídky, které jsme opět pojali formou 
her s hasičskou tématikou. Pod vánočním stromkem děti na-
lezly nové dresy, ve kterých budou letošní sezonu soutěžit. 
Dárky ve formě sportovních mikin dostala i soutěžní družstva 
mužů a žen.

I po novém roce pokračují schůzky mladých hasičů, v pon-
dělí se schází přípravka v hasičce od 17 do 18 hodin, ve čtvrtek 
trénují žáci a dorost na sportovním areálu od 16 do 17 hodin 
a v pátek se schází mladší a starší žáci v hasičce od 16 do 18 
hodin. Rádi přivítáme i nové členy, kteří mají zájem o požární 
sport. Jestli ještě nejste plně rozhodnuti, přijďte se nezávaz-
ně podívat a zkusit si zatrénovat. Pak se můžete rozhodnout 
a rozšířit naše řady.

Naše dorostenka Nikola Malá se zúčastnila 29. 1. 2022 
s družstvem SDH Starý Lískovec závodů ve Svitavách, jejich 
družstvo starších žáků se umístilo na krásném 5. místě.

Pro naše děti jsme si připravili výlet do Brna do Cirkusu 
Humberto, který je plánován na 19. 3. 2022.

Na měsíc květen a  červen máme naplánováno spoustu 
soutěží:
• 7. května okrsková soutěž pro muže a ženy v Přísnoticích;
• 8. května soutěž ligy mládeže v Přísnoticích;
• 14. května okresní soutěž dorostu jednotlivců za areálem 

v Hrušovanech;
• 21. května okresní soutěž Plamen pro mladé hasiče v Přís-

noticích;
• 22. května okresní soutěž Požárního sportu pro muže 

a ženy v Přísnoticích;
• 18. června okresní soutěž přípravek v Hrušovanech.
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Rok 2022 je pro naši sokolskou jednotu výjimeč-
ný. Připomínáme si hned pět významných výročí! 
Letos je to přesně 200 let od narození Jindřicha 
Fügnera a 190 let od narození Miroslava Tyrše. Obě 
tyto osobnosti jsou považovány za zakladatele So-
kola. Samotná organizace Sokol letos slaví 160 let. 
Naše jednota byla založena v roce 1912 a slaví 110 
let. 

Prapor naší jednoty byl vytvořen k  příležitos-
ti 10. výročí trvání jednoty v roce 1922 a  letos tak 
má přesně 100 let. Z kroniky se dočítáme, že sestry Na-
demlýnská, Procházková a  Kolegarová 
kvůli praporu vážily cestu do Prahy, aby 
bylo vyřízeno vše potřebné. Vyšití pro-
vedla paní Kociánová. Prapor byl odha-
len při slavnosti dne 23. července. Sou-
částí byl impozantní průvod obcí, při 
němž byl nesen i  prapor jednoty Brno 
I a Židlochovic. Prapor byl dlouhodobě 
uložen a nyní jednota zajišťuje odborné 
čištění a ošetření. Jedná se o naši jedno-
značně nejhodnotnější památku a  pro 
nás je to závazek věnovat mu odpovída-
jící péči.

Ze života obceZe života obce

Cvičení v Sokole nabralo na obrátkách
Pavel Kadlec, foto: Eva Kadlecová, Pavel Kadlec

V naší tělocvičné jednotě jsme v po-
slední době v jednom kole. 

Spustili jsme nový kroužek Sokolí 
hnízdo, který se zaměřuje na pohyb 
a cvičení nejmenších dětí. Ty jsou roz-
děleny do dvou věkových kategorií: 
děti od 1 roku do 2,5 let v jednom ter-
mínu a děti od 2,5 do 4 let ve druhém 
termínu. 

Kapacita cvičení dětí od 2,5 do 4 let 
byla velmi rychle naplněna, dokonce 
až přeplněna. Rovněž zaznamenává-
me nebývalý zájem o  tradiční cvičení 
všestrannosti. U  těchto dvou kroužků 
jsme bohužel byli nuceni prozatím 
ukončit přijímání nových členů. Je nám 
velmi líto, když musíme děti odmítat, 
ale z hlediska organizačních možností 

a bezpečnosti to nejde jinak. Zájemce 
o cvičení si evidujeme jako náhradníky 
a  pokud zájem ochabne, ozveme se 
jim.

Abychom ulehčili těmto termínům, 
otevřeli jsme kroužek cvičení pro před-
školní děti (pro děti ve věku cca 4–6 
let), kam se přesunuly nejstarší děti 
ze Sokolího hnízda a nejmladší děti ze 

Sokolí hnízdo – mladší děti Sokolí hnízdo – starší děti

Zakladatelé hrušovanského Sokola na fotce z roku 1912

Prapor je momentálně odborně čištěn

 T.J. Sokol Hrušovany u Brna

Sokolská výročí 2022
Pavel Kadlec, foto: archiv T.J. Sokol Hrušovany u Brna

Hrušovanský prapor z roku 1922



19

Ze života obceZe života obce

 Zimní výlet v únoru 
Veronika Vymazalová, foto: Veronika Vymazalová, Petr Tesař

Táborníci v únoru podnikli výlet za sněhem a zimními radovánka-
mi. Útočištěm se nám opět stala chata Třeštík v Beskydech. Vzhledem 
k většímu počtu natěšených lyžařů a bobařů jsme se tentokrát rozdě-
lili a na výlet vyrazili ve dvou termínech. Družiny Včelek, Laněk a Vl-
čat vyrazily na výlet od soboty 12. února do úterý 15. února. Družiny 
Kamzíků, Ještěrek a Bobrů odjely z Hrušovan v úterý 15. února a na 
chatě byly do soboty 19. února. I přes nepříznivou předpověď počasí 

Volejbal
Pavel Kadlec, foto: Michal Šenkyřík

Máme radost z  toho, jak se 
zlepšují děti v kroužku volejbalu. 
Mají velmi dobrý důvod se snažit, 
protože pro ně připravujeme ve-
likonoční turnaj! Chceme, aby se 
opět všichni sešli, zahráli si a po-
rovnali, jaké pokroky udělali od 
vánočního turnaje. Pro správnou 
motivaci zorganizovali trenéři pro 
zájemce výlet na extraligový vo-
lejbalový zápas do Brna a všichni 
si pětisetovou bitvu náležitě užili.

Dospělý smíšený volejbalový 
tým odehrál všech pět turnajů, 
a  dokončil tak první sezonu 1. 
brněnské amatérské volejbalové 
ligy. Výsledkem je umístění na 
krásném 7. místě z celkového po-
čtu dvaceti účastníků. Tým volejbalistů na závěrečném turnaji Amatérské volejbalové ligy

cvičení všestrannosti. 
Cvičit chodí také seniorky, a  to ve 

čtvrtek od 18 hodin.
Uvítali bychom, kdyby se na-

šli další aktivní a  ochotní cvičitelé 

na posílení našich řad. Ve cvičení 

všestrannosti bychom potom mohli 

otevřít třeba i  cvičení speciálně za-

měřené na děti desetileté a  starší. 

Pokud by se našli nějací zájemci, 

neváhejte mě kontaktovat na tel. 

732 916 191 nebo na e-mail kadl.

pav@seznam.cz. Můžeme se nezá-

vazně pobavit o vašich preferencích 

a možnostech.
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nás nakonec Beskydy přivítaly s otevřenou náručí. Lyžaři 
vyrazili na svah už v sobotu po příjezdu a bobaři se vydali 
prozkoumat okolí a  hledat nejlepší místo pro bobování. 
Zimní výlet se celý nesl ve sportovním duchu. Bobaři se 
vydali na procházku k rozhledně Súkenická a také k pra-
meni řeky Smradlavy. Lyžaři mezitím pilovali na svahu 
techniku a užívali si prázdnou sjezdovku.  Večery jsme trá-
vili společně hraním her a zpěvem s kytarou. Počasí nás ve 
čtvrtek 17. února zradilo, a tak se naším cílem stal Rožnov 
pod Radhoštěm a výrobna svíček UNIPAR. Ve fi rmě nám 
udělali exkurzi a nechali nás si výrobu svíček i vyzkoušet. 

Beskydy nás opět nezklamaly a my už se těšíme na pří-
ští rok.

Ze života obceZe života obce
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 Poděkování
Pavla Dratvová, foto: Roman Malachovský

I když v době uzávěrky tohoto čísla zpravodaje se vše 
teprve začíná organizovat a  v  době jeho vydání může 
být vše jinak, cítím potřebu nejen za sebe napsat, že moc 
děkujeme. Děkujeme, že lidé kolem nás nejsou lhostejní 
a pomáhají potřebným. Nejen že je jisté, že celá země po-
sílá obrovské částky na humanitární konta, ale také mnozí 
naši sousedé sbírají konkrétní věci pro lidi a pro konkrétní 
oblasti na Ukrajině. První vlaštovkou, kterou jsem zare-
gistrovala, byli manželé Malachovští. Sbírali materiál pro 
konkrétní zasaženou oblast blízko Kyjeva, která byla zni-
čena. Během dvou dnů lidé z naší obce i z těch okolních 
přinesli tolik spacáků, dek a zdravotnického materiálu, že 
s nimi zaplnili celou velkou dodávku. Díky sociálním sí-
tím se propojily i jiné subjekty pořádající sbírky a přivezly 
i pleny a dámské hygienické potřeby. Mnozí dárci přinesli 
i fi nanční prostředky, za které byl nakoupen zdravotnický 
materiál přesně podle požadavků postižené oblasti. 

Propojili se lidé, kteří by se nikdy nepotkali, mnozí 
měli při předávání slzy v očích. Malachovští jsou v době, 
kdy píšu toto poděkování, ještě v  plném nasazení, ale 
i oni všem děkují za nezištnou pomoc. Lidská solidarita 
je ohromující. 

Za všechny, kteří by to taky rádi řekli, ale stydí se, Pavla.
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 Sté výročí úmrtí opata Prokopa Bartoloměje Šupa OSB
František J. Teister, foto: archiv Rajhradského opatství

V neděli 12. prosince 2021 jsme si 
připomněli sté výročí úmrtí zemské-
ho preláta a opata staroslavného raj-
hradského opatství a  hrušovanského 
čestného občana Prokopa Bartolomě-
je Šupa OSB, který byl od 90. let 19. 
století jednou z klíčových postav křes-
ťanského sociálního hnutí v  Českých 
zemích.

Byl prvorozeným dítětem země-
dělce Josepha Schupa a  jeho ženy 
Christiny, nemanželské dcery Anny 
Homolákové. Narodil se na čp. 105 
v Senici na Hané dne 24. srpna 1866 
a  téhož dne byl pokřtěn ve farním 
kostele sv. Máří Magdalény.

Po úspěšném absolvování českého 
gymnázia v Olomouci nastoupil v roce 
1886 jako soukromý učitel do Lanžho-
tu, ale již o  rok později byl z důvodu 
plicní choroby nucen se tohoto učitel-
ského místa vzdát.

Už v  této době se začal pozvolna 
věnovat lingvistice a  studiu slovan-
ských jazyků, což mu umožnilo v bu-
doucnu se uplatnit jako básník, pub-
licista a překladatel (zejména z polšti-
ny), literární kritik a dramatik. Své bás-
ně publikoval v  časopise Květy mari-
ánské a  Škola Božského srdce Páně, 
beletrii pro změnu v  Hlídce literární. 
Je autorem také několika divadelních 
komedií: Čert a  Káča, Tři mikulášské 
scény anebo Centrála na blechy.

Dne 8. září 1887 vstoupil k rajhrad-
ským benediktinům (slavné sliby složil 
18. října 1891 v Rajhradě) a po ukon-
čení tzv. domácích fi losofi cko-teolo-
gických studií mu bylo dne 31. čer-
vence 1892 v  Brně uděleno kněžské 
svěcení. 

Stal se novicmistrem a zároveň lek-
torem domácích fi losofi cko-teologic-
kých studií. 

Právě tehdy se navíc jako průkop-
ník začal věnovat nejenom v  oblasti 
teoretické, ale i  praktické problema-
tice sociální spravedlnosti a  měl dle 
vzpomínek pamětníků „neobyčejné 
porozumění a  otevřené srdce pro 
všechny lidské bědy, neboť nejblaže-
něji se cítil mezi sociálně slabými.“ 

V  Litomyšli se podílel na založení 

Křesťansko-sociál-
ní strany v  Čechách 
(1894) a  o  pár let 
později stál spolu 
s Msgre. ThDr. Janem 
Šrámkem na Vele-
hradě u  vzniku Mo-
ravskoslezské strany 
křesťansko-sociální 
(1899), které po 1. 
světové válce aktivně 
pomáhal sjednotit se 
do jedné Českoslo-
venské strany lido-
vé. V  letech 1893 až 
1899 navíc redigoval 
první týdenní křes-
ťanské sociální no-
viny Dělník, od roku 
1897 Obecné noviny 
a od roku 1898 Hlas.

Velkou změnou 
v jeho životě zname-
nalo zvolení opatem 
(dne 7. srpna 1912) 
a  s  tím související 
povinnost vykonává-
ní poslaneckého man-
dátu v  Moravském zemském sněmu, 
kde jako zastánce konzervativního 
stanoviska a  podporovatel českého 
velkostatku začal prosazovat tzv. slo-
vanskou solidární myšlenku. Zároveň 
začal přijímat jakožto čestný člen zá-
štitu nad mnoha místními i  přespol-
ními spolky a korporacemi (např. SDH 
v Sobotovicích a SDH v Rajhradě).

I  přesto, že byl uznávaný ekonom 
a národohospodář, který sepsal a pu-
blikoval např. mezi odborníky velice 
ceněné pojednání o  státním zákoně 
o sociálním pojištění, 1. sv. válka způ-
sobila klášteru nemalé dlouhodobé fi -
nanční potíže a hospodářský propad. 
V  rajhradském klášteře i  jinde byla 
zřízena vojenská nemocnice, jejíž pro-
vozní náklady byl klášter povinován 
platit, a opat byl okolnostmi donucen 
dokonce podepsat i dvě válečné půjč-
ky. Přesto při vyhlášení pozemkové 
reformy dobrovolně nabídl část kláš-
terních pozemků k rozparcelování.

V  roce 1918 se začal nově anga-

žovat jako iniciátor a vedoucí organi-
zátor reformního hnutí katolického 
duchovenstva, sepsal program brněn-
ského duchovního spolku a zastupo-
val Moravu ve vedení spolku katolic-
kého duchovenstva. Vedení Jednoty 
katolického duchovenstva dokonce 
vážně uvažovalo (po abdikaci Msgre. 
Paula Maria Josefa Antona hraběte 
von Huyna) o jeho nominaci na nové-
ho pražského arcibiskupa.

Byl také aktivním podporovatelem 
unionistického hnutí a často vystupo-
val jako řečník na unionistických sjez-
dech konaných na Velehradě (napo-
sledy ve dnech 4. až 6. září 1921).

Dne 5. prosince 1921 byl stižen 
mrtvicí a o sedm dní později 12. pro-
since 1921 zemřel. Dne 15. prosince 
1921 byly jeho tělesné ostatky za pří-
tomnosti brněnského biskupa Msgre. 
ThDr. Norberta Jana Nep. Kleina OT 
a mimořádné účasti dalších lidí ulože-
ny na rajhradském hřbitově do hrobu 
č. 30 v tzv. kněžské zahrádce.

Opat Prokop Šup v rajhradské zahradě
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 Stejné místo, jiná doba

 Běh dějin v Hrušovanech u Brna

Pavel Kadlec, foto: Roman Ivičič, archiv kronikářek

Miroslav Rožnovský

Srovnejte na fotografi ích, jak vypadaly Hrušovany dříve 
a nyní: stejné místo, jiná doba. Pokud máte ke zveřejněným 
fotografi ím jakékoli doplňující informace, komentář nebo po-
kud máte staré fotografi e, o které byste byli ochotní se podělit, 
kontaktujte kronikářky na e-mailu kronika@ouhrusovany.cz 
nebo na telefonním čísle 725 772 774. Snímky zachycují nároží 
ulic Tyršova a Žižkova. Na místě současných bytových domů 
byl v minulosti tzv. Fischův statek. Ještě v roce 1942 bylo jeho 
součástí 67 ha polí a 94 arů zahrad. Na konci druhé světové 
války však německý statkář Fischa opustil své hospodářství 

Významná data

1252 – první písemná zmínka o obci  770 let
1872 – postavena nová budova nádraží  150 let
1882 – první pošta v obci   140 let
1882 – návštěva TGM u rodičů   140 let
1882 – dokončení cukrovaru   140 let

1892 – obec postavila novou školu  130 let
1912 – Založení T. J. Sokol Hrušovany u Brna 110 let
1932 – Vznik fotbalového klubu   90 let 
2002 – svěcení zvonu kostela   20 let
2012 – revitalizace rybníků Šejba, Vodárna 10 let     

a republiku. Po válce byl majetek zkonfi skován a po roce 1948 
byly veškeré hospodářské stavby rozebrány a zůstalo zde pus-
té místo. V roce 1977 byl postaven první ze tří bytových domů. 
Dodnes se této lokalitě říká „Fišák“. Z původního hospodářství 
zůstala do dnešních dnů zachovaná pouze vilka, která slouží 
jako domov důstojného stáří Betánie – křesťanská pomoc, z. 
ú., Villa Martha. Stará fotka je z první poloviny 70. let 20. století 
(zřejmě 1972, nebo 1973), kdy bylo místo využito jako zaříze-
ní staveniště pro budování vodovodu v obci. Víte, co se stalo 
s křížkem, který je vidět na snímku? Ozvěte se nám.

Pohled na prostranství bývalého Fischova statku v první polovině 70. let Roh ulice Tyršova a Žižkova v roce 2022

KulturaKultura

 Kulturní kalendář
připravila Eva Kadlecová

Březen

26. 3. Louka plná broučků (Táborníci)

Duben

2. 4. Ukliďme Česko (Táborníci, T. J. Sokol Hrušovany 
u Brna a komise životního prostředí)

3. 4. ve 14:00 Valná hromada T.J. Sokol Hrušovany u Brna
3. 4. v 18:00  Cestovatelská beseda o Nepálu na Sokecu (T. J. 

Sokol Hrušovany u Brna)
23. 4. Branné závody (Táborníci)
23. 4.  Rybářské závody dospělí (Klub rybářů)
24. 4. Rybářské závody mládež a ženy (Klub rybářů)
28. 4.  Den otevřených dveří v Mateřské škole Hrušova-

ny u Brna
30. 4.  Pálení čarodějnic (Mišlenka)

Květen

24. 5.  Move Week – Hrušovanský víceboj (T. J. Sokol 
Hrušovany u Brna)

Červen

3. 6. – 4. 6.  Letní rybářská noc (Klub rybářů) 
4. 6.  Den dětí (Myslivecký spolek Lípa)
10. – 11. 6. Hasičské slavnosti Litoměřice (Hasičské historic-

ké sdružení)
11. 6.  Oslavy 90. výročí založení Fotbalového klubu (FK 

1932)
11. 6.  Železný muž (Obec Hrušovany u Brna)
18. 6.  Babské hody
18. 6.  Den otevřených dveří (Hasičské historické sdru-

žení a Sbor dobrovolných hasičů)
25. – 26. 6.  Stavění tábora (Táborníci)

Kulturní kalendář
připravila Eva Kadlecová

Březen

26. 3. Louka plná broučků (Táborníci)

Duben

2. 4. Ukliďme Česko (Táborníci, T. J. Sokol Hrušovany 
u Brna a komise životního prostředí)

3. 4. ve 14:00 Valná hromada T.J. Sokol Hrušovany u Brna
3. 4. v 18:00  Cestovatelská beseda o Nepálu na Sokecu (T. J. 

Sokol Hrušovany u Brna)
23. 4. Branné závody (Táborníci)
23. 4.  Rybářské závody dospělí (Klub rybářů)
24. 4. Rybářské závody mládež a ženy (Klub rybářů)
28. 4.  Den otevřených dveří v Mateřské škole Hrušova-

ny u Brna
30. 4.  Pálení čarodějnic (Mišlenka)

Květen

24. 5.  Move Week – Hrušovanský víceboj (T. J. Sokol
Hrušovany u Brna)

Červen

3. 6. – 4. 6.  Letní rybářská noc (Klub rybářů)
4. 6.  Den dětí (Myslivecký spolek Lípa)
10. – 11. 6. Hasičské slavnosti Litoměřice (Hasičské historic-

ké sdružení)
11. 6.  Oslavy 90. výročí založení Fotbalového klubu (FK 

1932)
11. 6.  Železný muž (Obec Hrušovany u Brna)
18. 6.  Babské hody
18. 6.  Den otevřených dveří (Hasičské historické sdru-

žení a Sbor dobrovolných hasičů)
25. – 26. 6.  Stavění tábora (Táborníci)



24

HRUŠOVANSKÝ ZPRAVODAJ – Periodický tisk územního samosprávného celku, vychází dvouměsíčně. Vydává obec Hrušovany u Brna, vychází 
15. ledna 2022. Evidenční číslo MK ČR E 10090. Šéfredaktorka Eva Kadlecová. Redakční rada: Kateřina Buršíková, Tereza Fraňková, Hana Halounová, 
Roman Ivičič, Markéta Malá, Helena Marková, Josef Valoušek, Michaela Žáková. Jazyková a stylistická korektura: Helena Marková a Tereza Fraňková. 
Na zveřejnění příspěvků nevzniká právní nárok. Mediální komise si vyhrazuje právo zaslané materiály jazykově a stylisticky upravovat. Uzávěrka 
příštího čísla je 1. 3. 2022, kontakt: medialnikomise@ouhrusovany.cz. Foto na obálce: Josef Valoušek.

Hrušovany ve fotografi íchHrušovany ve fotografi ích

Sokec večer (foto Roman Ivičič)

Prezentace výsledků průzkumu na Loosově vile (foto Kryštof Knofl íček)

Trénink mladých volejbalistů (foto Pavel Kadlec)

Masopustní průvod obcí (foto Josef Valoušek)

Návštěva zastupitele JmK Michala Doležela (foto Kryštof Knofl íček)

Ulice Stávání před úpravou (foto Pavel Kadlec)

Děti z MŠ v masopustním průvodu (foto Josef Valoušek)

Cvičení všestrannosti předškoláků v Sokole (foto Roman Ivičič)


