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H R U Š O VA N S K Ý

ZPRAVODAJ
Květen 2022 hrusovanyubrna.cz

MIROSLAV ROŽNOVSKÝ ptala se Eva Kadlecová

OBEC MUSÍ ZAHÁJIT PŘÍPRAVU FOTOVOLTAICKÝCH ELEKTRÁREN NA STŘECHÁCH OBECNÍCH 

BUDOV ČI INSTALACI TEPELNÝCH ČERPADEL 

Vítání občánků na SokecuVítání občánků na Sokecu

V současnosti se stále více hovo-

ří o  zvyšování cen energií. Postihl 

tento fakt i naši obec? Jak se zvýšily 

náklady na energie v obecních bu-

dovách? 

Cena energií je kapitola sama 
o  sobě. Zvýšení cen dopadá na kaž-
dého, naši obec a  školy nevyjímaje. 
Náklady vzrostly cca o 100 % a někde 
i  o  více. Očekávali jsme tento vývoj 
a  jsme fi nančně připraveni. Problé-

mem je, zda bude plyn. Kdyby nebyl, 
tak školy netopí a bude muset probí-
hat distanční výuka. Zadal jsem ana-
lýzu krizového vývoje, abychom byli 
připraveni se záložními zdroji u školy 
a  školek. Mám tím na mysli instalaci 
elektrokotlů, které zajistí náhradní vy-
tápění a provoz těchto budov. Bylo by 
to nákladné, ale asi nezbytné. Uvidím, 
zda bude nutné k  tomuto řešení při-
stoupit.

Jak moc jsou obecní budovy 

energeticky náročné? Plánuje obec 

v tomto smyslu nějaké investice? 

Rozhodující budovy mají díky rea-
lizovaným zateplovacím akcím fi nan-
covaným z  dotací EU zateplené fasá-
dy, střechy a  vyměněná okna, čímž 
snižují spotřebu plynu. Jedná se o zá-
kladní školu, budovy mateřské školy, 
sportovní halu a  Sokec. Navrhl jsem 
v  plánu investic a  v  dlouhodobém 
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 Výběr ze zasedání zastupitelstva a rady
Pavel Kadlec

výhledu, že obec musí zahájit přípra-
vu fotovoltaických elektráren na stře-
chách obecních budov či instalaci te-
pelných čerpadel a podobně. Existují 
dotační programy EU a je na obci, zda 
do toho půjde. Snížení energetické 
náročnosti je nezbytné s ohledem na 
výdajovou stránku rozpočtu. Bude to 
administrativně a investičně náročné, 
ale naprosto určující, neboť ceny kle-
sat nebudou.

 V měsíci dubnu proběhla v naší 

obci již tradičně akce Ukliďme Čes-

ko. Během ní uklízí obec a její okolí 

dobrovolníci z  řad spolků a  obča-

nů. V minulosti byly díky této akci 

odklizené i některé černé skládky. 

Nachází se v Hrušovanech ještě ně-

jaké černé skládky? V jakých loka-

litách se dlouhodobě nachází více 

odpadků na veřejném prostran-

ství? Zlepšila se situace s  pohá-

zenými odpadky, nebo je to spíše 

horší a prostranství musí více čistit 

zaměstnanci obce?

Černé skládky, pokud jsou, tak 
o  nich nevím. Kontrolu má v  popisu 
práce hlavně obecní policie, která 
má za úkol toto zjišťovat a  postiho-
vat. Trochu máme problém v lokalitě 
ulice Vodní – zejména dům č. p. 215 
(tzv. internát) a  v  oblasti pískoven. 
Z mého pohledu je to nepochopitel-
né, neboť občané, kteří uhradí popla-
tek za odpady, obdrží vstupní kartič-
ku na sběrný dvůr odpadů a mohou 

bezúplatně odevzdávat odpad. Tak-
že by černé skládky neměly vznikat. 
Ale! Dělají to všichni? Situace v  čis-
totě obce je setrvalá a  myslím si, že 
se nemusíme stydět. Považuji řešení 
tohoto problému za velkou prioritu 
a  pracovníci obce mají nařízeno ne-
ustále procházet obec a  uklízet, aby 
byla čistá. 

Chci touto cestou poděkovat 
všem spoluobčanům, kteří pomáhají, 
uklízejí Česko a  odpadky nehází po 
zemi. Je to naše vizitka, že je obec 
upravená a  čistá, a  prosím občany, 
aby byli nápomocni a předávali i na-
šim dětem poučení, že odpadky patří 
do koše.

S  jarním obdobím se nabízí 

otázka, zda už je v  přípravě ně-

která ze stavebních akcí letošního 

roku?

V  současné době se připravuje 
propojení ulice Stávání a  zahaju-
jeme zejména stavební přípravu. 
Především se jedná o  projektovou 
přípravu hřiště za základní školou, 
mateřské školy na ulici Havlíčko-
va, instalace elektráren a  tepelných 
čerpadel a  revitalizace ČOV a  kana-
lizací. V době kruté inflace se stavby 
moc nezahajují s ohledem na jejich 
finanční náročnost. Obec své domi-
nantní stavby stihla za pět minut 
dvanáct. Nejsme tedy pod tlakem 
nezbytných investic.

V  následujících měsících se 

v Hrušovanech bude konat spous-

tu akcí. Na kterou z  nich se těšíte 

vy osobně nejvíce?

Po covidovém půstu se těším na 
všechny akce a  pokud budu moci, 
tak se jich rád zúčastním. Děkuji 
všem jedincům, spolkům a  nadšen-
cům, že vytváří kulturní, společen-
ský a  sportovní život v  obci. Je to 
jedinečná devíza a  já osobně jsem 
rád, že naše obec vytvořila neuvě-
řitelné zázemí pro tuto činnost. Při-
pravila předvídatelné prostředí, kde 
spolky finančně žijí, nekrvácí a mají 
perspektivu do budoucna. Jsem 
vděčný všem minulým komunál-
ním politikům a  děkuji, že dokázali 
držet kontinuitu a uměli rozlišit po-
třebné od nepotřebného. Dokázali 
rovnoměrně vynakládat finanční 
prostředky, nehandrkovali se a  po-
sunuli obec kupředu. Myslím, že se 
tato obec nemá za co stydět. To, co 
jsme my nestihli, případně pokazili, 
dává prostor pro nové zastupitele, 
kteří tu káru potáhnou dále. Letos 
vzpomínáme, je to 770 let od první 
zmínky o  obci a  kdoví, co bude za 
dalších 770 let. A  abych odpověděl 
na otázku, nejvíce se těším na usta-
vující zasedání zastupitelstva 2022.

Hodně zdraví přeje váš starosta Mi-
roslav Rožnovský.

Níže uvedená schválená usnesení 
považujeme za nejzajímavější a  nej-
důležitější pro život v obci. Jedná se 
pouze o velmi stručný výběr, zájemci 
o  kompletní výpisy usnesení je na-
leznou na webových stránkách obce 
v záložce Úřad, v kapitole Dokumen-
ty (www.hrusovanyubrna.cz/index.
php/dokumenty).

Rada obce schvaluje:

• cenovou nabídku VODÁRENSKÉ 
AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s., na 
modernizaci zdroje užitkové vody 

na Sídlišti v  ceně 302 339 Kč bez 
DPH,

• objednávku na připojení 24 da-
tových zásuvek na Sokecu u spol. 
Agerit, s.r.o., v hodnotě 32 865 Kč,

• pojistnou smlouvu na pojiště-
ní nemovitého majetku obce č. 
4181741561 u Generali Česká po-
jišťovna, a.s., s  celkovou výší po-
jistného 104 767 Kč ročně,

• smlouvy na fi nanční dar pro Čes-
ký střelecký svaz, z. s., Sportovně 
střelecký klub Miroslav v hodnotě 
8 400 Kč,

• darovací smlouvu na fi nanční dar 
pro neziskovou organizaci Sázíme 
stromy, z. ú., v hodnotě 5 000 Kč,

• darovací smlouvu na fi nanční dar 
pro Linku bezpečí, z.s., ve výši 
6 000 Kč,

• celoroční objednávku na údržbu 
zeleně pro Ing. Martina Dratvu, IČ: 
49759944. Celková fakturace za 
rok 2022 nepřesáhne 65 tis. Kč,

• celoroční objednávku na údržbu 
zeleně pro Jitku Sedláčkovou, IČ: 
01712829. Celková fakturace za 
rok 2022 nepřesáhne 40 tis. Kč,
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• smlouvu o  přebírání a  využívání 
odpadů s  p. Bohumilem Toma-
nem, IČ: 133730081, na ukládání 
materiálu na terénní úpravy Kel-
blova jáma za 90 Kč za tunu odpa-
du (bez DPH),

• záměr prodeje pozemku č. p. 
1906/1, k. ú. Hrušovany u  Brna. 
Jedná se o pozemek dlouhodobě 
zaplocený k  zahradě soukromé-
ho vlastníka za ulicí Sušilovou,

• objednávku na úpravu dílny na 
adrese Masarykova 56 u  spol. 
Svoboda a syn, s.r.o., za cenu 178 
295,08 Kč,

• objednávku 10 ks licencí ESD Offi  -
ce 2021 pro domácnosti a  pod-
nikatele All Lng od spol. Agerit, 
s.r.o., v celkové ceně 66 888,8 Kč,

• objednávku zarybnění rybníku 
Vodárna v  hodnotě 35 000 Kč 
u spol. Rybářství Kolář, a.s.,

• žádost na uzavření MŠ v  termínu 
letních prázdnin dne 4. 7. a 11. 8. 
– 31. 8. dle návrhu ředitelky MŠ,

• darovací smlouvu na fi nanční dar 
ve výši 10 000 Kč pro Sbor Jednoty 
bratrské v Ivančicích,

• objednávku montáže předstěny 
na zdravotním středisku u  spol. 
Svoboda a  syn, s.r.o., za cenu 
23 055,97 Kč,

• objednávku výměny poplachové-

ho zabezpečovacího a  tísňového 
systému v MŠ Jízdárenská a v ha-
sičské zbrojnici spol. Elektro Ná-
ležinský, s.r.o., za celkovou cenu 
88 324 Kč,

• objednávku vybudování opěrné 
zídky u  schodů na fotbalový sta-
dion u spol. Svoboda a syn, s.r.o., 
v ceně 33 548,77 Kč,

• objednávku na realizaci zadního 
vjezdu do areálu fotbalového sta-
dionu z ulice Loosova u spol. Svo-
boda a syn, s.r.o., v ceně do 194 tis. 
Kč,

• objednávku 9 ks LED svítidel ELIN-
DOOR 100 W k  objektu zdravot-
ního střediska od spol. EL-INSTA 
ENERGO, s.r.o., v ceně 92 081 Kč,

• objednávku 18 ks LED svítidel 
ELINDOOR 200 W k objektu spor-
tovní haly na Jízdárenské ulici 
od spol. EL-INSTA ENERGO, s.r.o., 
v ceně 198 682 Kč,

• objednávku 4 ks přileb HPS 7000 
PRO H1 pro členy Jednotky sboru 
dobrovolných hasičů Hrušovany 
u Brna u spol. Dräger Safety, s.r.o., 
v ceně 58 694,90 Kč,

• objednávku 6 ks laviček Mie-
la LME151t a  6 ks laviček Mie-
la LME156t u  spol. mmcité, a.s., 
v ceně 142 852,60 Kč,

• individuální neinvestiční dotaci 

na pořízení učebnic pro výuku 
českého jazyka pro ukrajinské 
uprchlíky ve výši 8 000 Kč,

• uspořádání koncertu dětí na So-
kecu dne 31. 5. 2022 ve spolupráci 
mezi ZUŠ Židlochovice a obcí Hru-
šovany u Brna, která bude pořada-
telem,

• nájemní smlouvu se spol. Raed’s, 
s.r.o., IČO: 11989548, na pronájem 
restaurace vč. zázemí v  objektu 
společensko-kulturního cent-
ra Sokec v  Hrušovanech u  Brna 
v ceně 19 500 Kč měsíčně bez DPH 
a pověřuje I. místostarostu podpi-
sem nájemní smlouvy,

• objednávku prodloužení licencí 
antivirového programu ESET Pro-
tect Complete On-prem o tři roky 
pro 18 počítačů v ceně 32 351,77 
Kč u spol. Agerit, s.r.o.

Rada obce rozhodla:

• v souladu s § 122 odst. 2 zá-
kona č. 134/2016, o  zadávání veřej-
ných zakázek, o  výběru nejvhodněj-
ší nabídky ve veřejné zakázce „Svoz 
odpadu pro obec Hrušovany u Brna“, 
kterou podala společnost FCC Česká 
republika, s.r.o., s celkovou nabídko-
vou cenou 20 687 491 Kč bez DPH na 
šest let v období 2022–2028.

Obec Hrušovany u  Brna se při-
pojila ke službě MUNIPOLIS, která 
umožní efektivně informovat občany 
přímo do mobilu nebo na e-mail. Po 
přihlášení k  odběru informací mají 
občané zajištěno, že nezmeškají dů-
ležité novinky a  upozornění z  naší 
samosprávy. 

Služba umožňuje obci rozesílat 
svým občanům SMS zprávy, hromad-
né e-maily, zprávy do mobilní aplika-
ce nebo hlasové zprávy pro slabozra-
ké a nevidomé.

Kromě zadání svého e-mailu a te-
lefonního čísla doporučuji především 
instalaci mobilní aplikace, z  důvodu 

 MUNIPOLIS – nový informační kanál pro občany
Pavel Kadlec

jednoduchosti je právě ta využívána 
nejvíce. Budou vám pak do mobilu 
kromě přímých zpráv automaticky 
chodit také upozornění na novinky 
na titulní straně ofi ciálního webu 
obce a informace z hlášení obecního 
rozhlasu.

Je potřeba zdůraznit, že pro obča-
ny je registrace a provoz služby zdar-
ma. 

Obec také může při rozesílání 
zpráv také fi ltrovat příjemce podle 
lokalit – záležitosti týkající se pou-
ze konkrétních ulic může poslat jen 
osobám zaregistrovaným v  této ulici. 
Takže např. zpráva o poruše vodovo-

du v  ulici Sušilova nemusí obtěžovat 
obyvatele ulice Pod Střediskem apod.

Jsme přesvědčeni, že tato služba 
může zjednodušit a zefektivnit infor-
movanost občanů. Jsme ještě ve fázi 
testování, ale v případě zájmu bude-
me využívání této služby nadále roz-
šiřovat.

Registrace je možná zde: https://
www.munipolis.cz/registrace.

Přes přiložený QR kód si můžete 
stáhnout aplikaci do svého mobilu. 
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 Knihovna
Jarmila Kresová

 Kácení stromu u nádraží
Pavel Kadlec, foto: Lukáš Zekl

Mnoho lidí se ptalo na kácení stromu u nádraží, pro-
to považuji za vhodné uvést několik informací.  Javor 
horský, který u nádraží rostl, se nenacházel na pozemku 
obce, a  nebyl tedy v  obecním majetku. Podle zarostlé 
tabulky na kmeni byl v  minulosti chráněn jako památ-
ný strom, ale ochrana byla již před mnoha lety zrušena. 
Strom byl poškozený neodbornými prořezy a  následně 
při modernizaci nádraží byly výkopovými pracemi po-
škozeny i  jeho kořeny. Na základě toho se patrně jeho 
vlastník rozhodl strom pokácet. Obec neměla možnost se 
ke kácení vyjádřit, nebyla oprávněná k vydání rozhodnutí 
nebo požadování náhradních výsadeb, a to z důvodu, že 
se pozemek nachází v drážním pásmu, a platí pro něj jiná 
pravidla, než je běžné.

Co se děje v naší knihovně:

- pasovali jsme prvňáčky na čtenáře
- pokračují návštěvy dětí ZŠ s besedami
- pokračuje soutěž Lovci perel
- pokračuje kurz ručních prací

Nové knihy: 

Pro děti: 
Čtyřlístek na nebezpečném ostrově; Dědečku, vyprávěj 
o světě, Leonardo da Vinci, 
Jan Řehoř Mendel, Sedmý smysl – zatím 3 díly, Strašidelné 
Brno, Ledová obluda – Walliams
Pro dospělé: 
Viewegh, M. – Dula
Cole, D. – Hadrový panák, Imitátor – thrillery
Hepworthová – Hodná sestra, Tchyně – napínavé thrillery
Českem od východu k západu, Jak jsem vozil Nory, Třešně 
v rumu, Pěšky Kolumbií pod rouškou covidu – cestopisy
Gould-Bourn – Když panda tančí – pěkný příběh

Dán, D. – Kníže Smrt – krimi
Vondruška – Morový testament – historická detektivka
Jacobs, A. – Ostrov tisíce hvězd – román pro ženy, Afrika
Runyan, A. – Přes zákrut řeky – román, válka, odboj, láska
Keleová – Slzy a smích – další z románů pro ženy
Izquierdo – Stíny světa – osudy tří kamarádů, dospívání, 
1. světová válka
Kallentoft – Vůně ďábla – krimi román
Rosner, J. – Žlutý ptáček zpívá – válka, židovské děti
Moravec – Mluví k vám kapitán, Mé cesty do hlubin mozku
Palán – Robinsoni a donkichoti, Raději zemřít v divočině
Lednická, K. – Životice – obraz pozapomenuté tragédie

Půjčujeme i  časopisy: Epocha, 100+1, Svět na dlani, 
Květy, ABC, Časostroj, Lidé a  země, Rozmarýna, Živá his-
torie – krimi

POZOR! Od 20. května do 27. května je knihovna za-

vřená.

 Ukliďme Česko
Pavel Kadlec

Na 2. dubna byla vyhlášena tradič-
ní jarní akce Ukliďme Česko. Letos, ob-
dobně jako v předminulém roce, byla 
možnost pro ty, kteří nešli stejnou tra-
su společně s Táborníky, vzít si pytel 
a  rukavice z  připraveného zásobníku 

a  individuálně uklidit část obce dle 
svých časových možností. Na parkovi-
šti na ulici Masarykově byl na posbíra-
ný odpad celý víkend k dispozici kon-
tejner, který se postupně naplňoval. 
Jeho vyvezení zajistila obec.

Děkujeme všem, kteří se zúčastnili, 
a přispěli tak svým dílem k lepšímu ži-
votnímu prostředí v naší obci. Moc si 
toho vážíme.



5

Informace ze samosprávyInformace ze samosprávy

 Lípa Svobody na Sokecu je nominovaná do soutěže Strom roku 2022
Pavla Dratvová, Pavel Kadlec, Roman Ivičič, foto: Roman Ivičič a archiv T. J. Sokol Hrušovany

Lípa na Sokecu má mezi stromy 
v naší obci zvláštní místo, a proto jsme 
se rozhodli ji nominovat v soutěži Strom 
roku 2022, kterou pořádá Nadace Part-
nerství. Jsme přesvědčeni, že si zaslouží 
naše hlasy v této soutěži, ale především 
naši pozornost a odpovídající péči. 

Tento strom patří mezi nejstarší 
stromy v katastru obce a v jeho okolí. 
Jelikož roste v areálu bývalé sokolov-
ny v samotném centru obce, v těsném 
sousedství hospody, stal se svědkem 
veškerých důležitých událostí v  obci. 
Prožil všechny tradiční krojované 
hody, viděl spoustu svateb, sportov-
ních utkání a  závodů, slyšel mnoho 
hlučných koncertů i  tichých šeptání 
milenců. Když kvete, vnímá jeho vůni 
skoro celá obec.

Stal se nejmenovaným členem 
obecní komunity a čestným sokolem. 
Bohužel stará sokolovna doslouži-
la a  bylo nutné ji zbourat a  nahradit 
novou. Při projednávání nové stavby 
mnohokrát zazněla otázka místních 
občanů „A  co bude s  lípou?“. Hrozi-
lo, že spolu s  budovou půjde k  zemi 
i  ona. Nikdo si však bez ní nový are-
ál sokolovny nedokázal představit, 
a  proto se při zadávání projektové 
dokumentace pro stavbu nové so-
kolovny dala podmínka, že zde musí 
být tato lípa zachována, a to i za cenu 
prodražení projektu. Stavba se tedy 
musela přizpůsobit menšímu prosto-
ru, při stavbě kolem lípy jezdily bagry 
i jeřáby a stavaři spílali, že přes všech-
ny těžkosti ještě musí dávat pozor na 
strom, který jim zavazí. Přes mnohé 
nepříjemnosti se vše podařilo a lípa se 
stala opět součástí života v obci, přes-
ně mezi hospodou a dětským hřištěm.

Na životě lípy se naprosto konkrét-
ně a  názorně promítá celá moder-
ní historie českého státu. A  v  tomto 
ohledu se jedná o zcela jedinečný ob-
jekt v naší obci.

Lípa byla vysazena v  dubnu 1919 
místními sokoly na letním cvičišti 
jako „Lípa Svobody“, aby připomínala 
vznik nového československého stá-
tu. V té době patřil areál státu jakožto 
zabavený habsburský majetek. Jedna-

lo se původně o jägerhaus – loveckou 
chatu. V roce 1920 sokolové odkoupili 
nemovitosti za 25 tis. korun a  v  roce 
1922 započali přestavbu objektu na 
sokolovnu, která byla dokončena 
v  roce následujícím. Sokol byl v  prů-
běhu 2. světové války zakázaný, stejně 
jako v  době komunistické diktatury, 
a majetek zabaven. Na počátku deva-
desátých let došlo k obnově organiza-
ce Sokol a k navrácení majetku. Zatím-
co budova sokolovny byla zchátralá 
a  sokolové i  vinou přetržené historie 
neměli sílu ji dále udržovat a zvelebo-
vat, lípa stále prospívala. V roce 2014 
došlo k darování areálu do vlastnictví 
obce Hrušovany u  Brna. V  roce 2021 
bylo otevřeno zcela nové společensko

-kulturní centrum Sokec, které bylo ve 
správě obce. A opět u toho byla, jako 
němý svědek, Lípa Svobody.

Po dobu života lípy se jí na rozdíl 
od dalších stromů na sportovišti vy-
hnuly radikální neodborné zásahy. Po 
převodu do vlastnictví obce byla lípa 
zaevidovaná na portálu stromypod-
kontrolou.cz, byly zajištěny nezbytné 
prořezy odbornou arboristickou fi r-
mou a pro zvýšení bezpečnosti a sta-
bility stromu byla nainstalována vaz-
ba v koruně.

Na závěr ještě děkujeme Kryšto-
fu Knofl íčkovi a  Josefu Valouškovi za 
poskytnutí fotografi í, které jsme k při-
hlášce do ankety Strom roku 2022 po-
užili.

Orchestr pana Mezulianika za 2. světové války před lípou

Lípa svobody na jaře 2022
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 Do Denního stacionáře v Židlochovicích rádi přivítáme nové klienty
Lenka Brázdová

Rádi bychom Vám představili zají-
mavé osobnosti Hrušovan. V seriálu po-
kračujeme se Stanislavem Pospíšilem, 
který představí činnost Klubu seniorů.

Kdy a jak vznikl Klub seniorů?

Klub seniorů, dříve Klub důchodců, 
vznikl pod komisí sociální a  zdravotní 
již v  roce 1978. Tam se scházelo asi 20 
lidí. Nejprve byl využíván prostor na 
obecním úřadě v místech, kde je dnes 
kancelář místostarosty. Později se pře-
sunul do domku na ulici Jiřího z Podě-
brad, kde je dnes novostavba zdravot-
ního střediska. Tam byl rodinný domek, 
který patřil obci. Vzhledem k  tomu, že 
nepřibývali noví členové, tak v  roce 
2002 ukončil svou činnost. Ke konci se 
scházely jen 4 osoby. V  roce 2004 se 
v  cukrárně u  Schmidtů sešla skupina 
seniorů, a protože setkání mělo úspěch, 
stalo se základem dnešního Klubu seni-
orů. V tom roce se klub přestěhoval do 
bývalé hasičské zbrojnice na ulici Jiřího 
z  Poděbrad. Od následujícího roku se 
scházel v  prostorách bývalé školní jí-
delny za obecním úřadem. Krátce jsme 
měli schůzky v obecním domě a v nové 
hasičské zbrojnici. V té době byli v býva-
lé jídelně lékaři, aby bylo možné provést 
rekonstrukci zdravotního střediska.

Kdo stojí v čele klubu?

Vedení bylo prakticky neměnné 
od obnovení v  roce 2004 až do roku 

2017, předsedkyní byla paní Kalábová 
se zástupkyní paní Musilovou. Já jsem 
se k nim připojil postupně a začal jsem 
organizovat zájezdy a kulturní akce. Ve-
doucího klubu jsem od roku 2017 dělal 
já. V současné době ode mě funkci pře-
vzal Mirek Vozdecký, ale s podmínkou, 
že ho bude zastupovat Eliška Kubová. 
Já pomáhám s kulturními akcemi. Kro-
nikářkou je paní Kremláčková, předtím 
to dlouhé roky dělala Anička Peňázová 
a poté pan Kozel, který bohužel zemřel. 
Nesmím zapomenout na to, že články 
do zpravodaje píše paní Kubová.

Mluvil jste o tom, že pořádáte zá-

jezdy. Jezdíte opakovaně na osvěd-

čená místa a  akce, nebo se snažíte 

jezdit stále na nová místa? 

Původně jsme jezdili na zájezdy 
vlakem, třeba do kláštera do Rajhradu, 

na zámek do Slavkova nebo do Rájce
-Jestřebí. Až když jsme od obce začali 
na činnost dostávat peníze z rozpočtu, 
tak jsme se dohodli, že bychom moh-
li částku použít na dopravu a jezdit do 
vzdálenějších míst. Každý rok pořádá-
me dva autobusové zájezdy na jaře a na 
podzim. Letos v červnu jedeme na zá-
mek Žleby a Kačina a na podzim se po-
jedeme podívat na Třebechovický bet-
lém. Jezdíme pokaždé jinam. Ve staré 
klubovně jsme dokonce měli nástěnku 
s mapou, kde všude jsme už byli. 

Kdo vybírá místo, kam se pojede? 

Už dříve jsme se domluvili, že kaž-
dý napíše, kam by chtěl jet. Takže se to 
snažíme postupně realizovat. Nápadů 
bylo opravdu velké množství. Dokonce 
tam byl i  tip jet do Paříže. Nevím ale, 
kdo by zájezd zorganizoval. Já jsem si 

 Představujeme hrušovanské osobnosti: Stanislav Pospíšil
Rubriku připravuje: Eva Kadlecová, foto: Roman Ivičič

Naše služba je určená pro ty, kterým jejich zdravotní 
znevýhodnění nedovolí docházet do běžného zaměstná-
ní a při tom by rádi trávili svůj den aktivně v příjemném 
a  podnětném prostředí. Denní stacionář nabízí širokou 
škálu aktivit.  Individuálně se s Vámi domluvíme, co byste 
se chtěli naučit nebo v čem byste se chtěli zlepšit či zdoko-
nalit. Zcela respektujeme přání klienta. 

Cílovou skupinou jsou klienti ve věku 16 až 65 let se 
zdravotním postižením, s  mentálním postižením, jejichž 
situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. 
Denní kapacita zařízení je 10 klientů, což nám umožňuje 
se všem plnohodnotně věnovat tak, jak potřebují.  

Provozní doba stacionáře: 

Pondělí až pátek 7:00 – 17:00 
(čas může být přizpůsoben požadavkům klienta).

Kontakt:  Sociální služby města Židlochovice, 
 Masarykova 115, Židlochovice 66701 
 www.zidlochovice.cz
Vedoucí denního stacionáře, sociální pracovnice: 
Mgr. et. Bc. Lenka Brázdová, DiS.
Telefon: 737 635 203
E-mail: stacionar@zidlochovice.cz
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říkal, že by pro nás bylo možná lepší jet 
do Vídně, protože to je přece jen blíž 
a  bydlí tam naše sousedka, která by 
nás povodila po městě. Ale to se nako-
nec neujalo. V  cizině jsme byli akorát 
na Slovensku na zámku Bojnice. Jinak 
jezdíme dvakrát ročně na Floriu Kro-
měříž. Jezdíme také rádi do divadla do 
Boleradic, což je malé, ale moc pěkné 
divadlo. Všem bych doporučoval, aby 
jej vyzkoušeli. Na zájezdy s námi jezdí 
i nečlenové klubu, když je potřeba do-
plnit autobus. Každý si zaplatí vstupné 
a dopravu hradí obec.

Scházíte se pravidelně každé úte-

rý odpoledne. Máte nějaký řízený 

program na vašich schůzkách?

Pravidelná schůzka probíhá v  úte-
rý od 14 do 17 hodin, což je teď nově, 
dříve to bylo ve středu, což nevyhovo-
valo části členů, protože středa je pro 
celou řadu jejich dětí dlouhý pracovní 
den a oni pak nemohli hlídat vnouča-
ta. V klubu nemáme žádný řízený pro-
gram. Většinou si k jednomu stolu sed-
ne parta, která má třeba stejné zájmy 
nebo se více zná. Zkrátka přijdeme, 
uvaříme si kávu nebo čaj a popovídá-
me si. Když má někdo kulaté naroze-
niny, tak to oslavíme. Dříve jsme sla-
vili všechny narozeniny, ale toho bylo 
moc. Každý oslavenec dostane také 
poukázku na nákup.

Během roku pořádáte několik tra-

dičních mimořádných akcí. Kterých?

Z  mimořádných akcí pořádáme 
pravidelně MDŽ. Na tuto akci jsme 
měli letos pozvanou i  harmonikářku, 
která dříve hrála v televizi Šlágr. Potom 
slavíme Den matek a  máme mikuláš-
skou a  vánoční besídku. Jednou jsme 
dokonce uspořádali výstavu ručních 
prací, protože tu máme ženy, které pa-
ličkují nebo sbírají panenky.

Jsou schůzky jedinou pravidel-

nou aktivitou? Nezvažovali jste ně-

jaké další společné aktivity? Třeba 

společné vycházky nebo cvičení?

Vyhovuje nám to tak, jak to je. Taky 
jistá část členů je omezena pohybem 
a má třeba hůlku, nebo berle. V minu-
losti jsme se chtěli sejít i s Klubem se-
niorů v Žabčicích, ale potom to nějak 
nevyšlo. Jednou jsme byli na kolech 

v  Židlochovicích na zámku, a  to nás 
tam bylo přes dvacet. 

Spolupracujete s  jinými spolky 

nebo institucemi? Se školkami? Se 

školami? S Betánií?

Každý rok dáváme vánoční dárek 
zařízení Villa Martha, většinou klien-
tům koupíme nějaké ovoce.

My vždycky požádáme školku, zda 
by nebyli ochotní udělat nějakou be-
sídku. Máme samozřejmě připravené 
nějaké balíčky pro děti. Bývá to moc 
pěkné. Vystupují na MDŽ a  na miku-
lášské besídce. V  květnu budou děti 
vystupovat i  na Svátek matek. Dříve 
vystupovaly také děti ze školy, kde fun-
goval pěvecký kroužek, který ale údaj-
ně zanikl.  

Uvažovali jste, že by byl Klub se-

niorů samostatný spolek?

Nikdy jsme o tom neuvažovali. My-
slím, že Klub seniorů má spíš sociální 
charakter, tak by měl být součástí obce. 
Spolek by se musel registrovat a takhle 
si nemusíme řešit vlastní účetnictví. 

Co obnáší členství v klubu senio-

rů? Platí členové příspěvky? 

Dohodli jsme se, že každý rok bude-
me platit stokorunový členský příspě-
vek. Za tyto peníze pak koupíme vá-
noční dárky pro všechny. Kromě toho 
si každý přispívá na občerstvení. 

Přijímáte nové členy?

Ano, zrovna dnes se přihlásila nová 
členka. Žádné podmínky nemáme, ale 
když je to Klub seniorů, tak by to měl 
být senior. Stejně pokud by nebyl v dů-
chodu, tak by jen těžko mohl chodit 
ve dvě hodiny na schůzky. Celkově je 

tady 41 členů, nejmladší člen má 63 let 
a nejstarší má 82 let. 

Čím to je, že v Klubu seniorů tak vý-

razně převažuje dámské osazenstvo?

Struktura Klubu seniorů je zajíma-
vá, protože ze 41 členů jsou pouze čtyři 
muži. Podle mě je to tím, že ženy jsou 
raději v  kolektivu, rádi si sdělují svoje 
zážitky a dojmy. Proto se akce přizpů-
sobují tomu, že je tu převaha žen. Prů-
měrný věk členů je určitě přes 70 let.

Nyní se scházíte na Sokecu. Jak se 

vám prostory líbí? 

Líbí se nám tu. Jenom to uspořádá-
ní místností podle mě není nejvhod-
nější. Hlavní nevýhodou je umístění 
kuchyňky. Nám by více vyhovovalo, 
kdyby byla hned vedle sálu, kde jsou 
nyní šatny. Takto se musí všechno vozit 
na vozíku. 

Jak ovlivnil covid činnost Klubu 

seniorů?

Během covidu jsme se samozřejmě 
nemohli scházet. Ale hned, jak to bylo 
možné, jsme se prakticky všichni ne-
chali naočkovat. Považovali jsme to za 
důležité, zvlášť v našem věku a v takto 
velkém kolektivu. Dokonce nám o tom 
přednášela i paní doktorka Nováková.

Často píše někdo z Klubu seniorů 

články do zpravodaje. Které médium 

je podle vás pro seniory nejdůležitěj-

ší, aby se dozvěděli o dění v obci? 

Pro nás je to asi zpravodaj, protože 
infokanál řada lidí vůbec nemá. Musím 
říct, že zpravodaj využívají všechny or-
ganizace v  obci a  člověk se tam lépe 

Děti z MŠ si pro členy Klubu seniorů připravily program
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zorientuje. Na infokanále je vše také 
často zestručněné. Hrušovany mají také 
vymezeno jen 15 minut, což někdy není 
ani využito, protože tam asi není co dát. 

Jak s  vámi komunikuje starosta 

a místostarosta? 

S vedením obce se setkáváme dva-
krát za rok. Zveme je vždy na Den ma-
tek a na vánoční besídku. 

Dělá toho podle vás obec dost 

pro seniory? Co by moh-

la udělat víc? Co seniorům 

v obci chybí?

Za velkou výhodu pova-
žuji, že ve Ville Martha mají 
hrušovanští občané přednost 
a  že Betánii obec přispívá na 
provoz. To si myslím, že je zá-
služná činnost. Teď je na obci 
i sociální pracovnice, s ní by se 
také dala navázat nějaká spo-
lupráce. 

Myslíte, že by senioři uvítali třeba 

pečovatelskou službu v obci? 

Ta je v Židlochovicích a dojíždí i do 
Hrušovan. Myslím, že to stačí. Vím, že 
spousta lidí využívá přes pečovatel-
skou službu i dovážku obědů, ale mož-
ností dodávky obědů je tu více. A vím, 
že si to chválí. 

Jistě jste zažil v obci za svůj život 

mnohé změny. Jak se v  obci nyní 

žije? Zlepšuje se život v obci?

Já tu bydlím od svých pěti let. Mu-
sím říct, že tak vyšperkovanou dědinu, 
jako máme my, tady v  širokém okolí 
nenajdete. A  je to díky vedení obce. 
Máme pěkné chodníky, všude je čisto, 
pravidelně upravované záhony. Mys-
lím si ale, že by obec měla stavět více 
sociálních bytů. Hodně obecních bytů 
se dříve prodalo a ceny pronájmů sou-
kromých majitelů jsou vysoké. 

Myslíte si, že by senioři 

uvítali bezbariérové bydle-

ní? Mají problém s  bariéro-

vostí?

Někteří to řeší a  sami si ve 
svých osobních bytech zřídili 
pojízdnou lavičku. Obec uděla-
la i výtah v bytech na Vodárně. 
Myslím si, že lidí, kteří budou 
potřebovat bezbariérový byt, 
bude přibývat.

 První jarní dny z naší školičky
Jana Jančová, Adéla Karešová, Petra Kejdušová, foto: Jana Jančová, Adéla Karešová, Petra Kejdušová, Marie Rožnovská

Březen i  duben jsou měsíce, kdy 
ve školce netrpělivě vyhlížíme slu-
níčko, abychom po zimě načerpali 
potřebnou energii a  vitamíny. Spo-
lečně se učíme poznávat přírodu, 
jarní květiny, zvířátka a  jejich mlá-
ďátka, za kterými i rádi vyrážíme. Le-
tos jsme navštívili farmu v  Popovi-
cích u Brna, statek v Žabčicích nebo 
zahradu manželů Kadlecových.  
Všem bychom chtěli moc poděkovat 
za milé a vstřícné přivítání a plno zá-
žitků, které jsme si od nich odnesli. 

Den otevřených dveří v MŠDěti si hladí králíky

Pálení čarodějnic ve školce
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Po dlouhých dvou letech se nám 
konečně povedlo uspořádat den ote-
vřených dveří. Děti a  jejich rodiče si 
prohlédli zázemí školky, vybavení tříd 
a ptali se na vše, co je před nástupem 
dětí do naší školky zajímalo.

Moc si vážíme spolupráce se zá-
kladní školou, která pro naše předško-
láky a jejich rodiče uspořádala výukové 
dopoledne i odpoledne, během které-
ho měly děti možnost nahlédnout do 
běžného provozu školy. Kéž by jim to 
usnadnilo začátek školní docházky. 

Jak už je na konci dubna zvykem 
a tradicí, i u nás v mateřské škole pro-

bíhalo pálení čarodějnic. Čarodějni-
cemi a  čaroději se to tu jen hemžilo.  
Paní učitelky v  šatnách sklízely kom-
plimenty a děti vařily plno kouzelných 
lektvarů. Naštěstí nám nikdo nikoho 
nezačaroval a všechny děti jsme vrátili 
v pořádku domů.

A co nás ještě čeká do prázdnin?

- besídky ke Dni matek
- deset lekcí plaveckého výcviku 
- výlet do Kovozoo
- Den dětí
- rozloučení s předškoláky 
- a mnoho a mnoho dalšího Děti z MŠ u slepic

 Základní škola

Jaro v 1. A
Jitka Coufalová, foto: Jitka Coufalová

V březnu se příroda probouzí a my 
s  ní. Prvňáčci překonali jarní únavu 
a  z  plných sil se připravovali na vý-
znamnou událost Pasování prvňáčků 
na čtenáře. Už umí krásně číst i  psát. 
V obrázkové osnově zakreslili a v krát-
kých větách zapsali svůj silný zážitek 
z jarních prázdnin. O svých dovednos-
tech přesvědčili i pana starostu s paní 
knihovnicí v  místní knihovně. Za od-
měnu dostali průkazku a  s  nadšením 
si začali půjčovat knížky. 

Návštěva budoucích prvňáčků v MŠ
Markéta Dvořáková

Týden před zápisem do 1. třídy jsem se byla podívat na budoucí prvňáčky ve školce. Pozvala jsem předškoláky z Hrušo-
van i ze Sobotovic k nám do školy. Ujistila jsem děti, že se na všechny moc těšíme. Předškoláci mě přivítali písničkou i pěk-
nými básničkami. Společně jsme si povídali o ZOO a namalovali obrázek. Teď už mají zápis za sebou. A zvládli to skvěle!

Březen byl pro nás i měsícem obje-
vů. Pozorovali jsme klíčení a růst fazolí 
až po zralé lusky. S pomocí rodičů děti 
doma odměřovaly objem vody v  la-
hvích do školy, společně měřily třídu 
a vážily sebe i aktovky. Zúčastnili jsme 
se výtvarné soutěže Každé srdce má 
svůj příběh, čímž jsme přispěli k poku-
su o vytvoření rekordu v nejdelším ře-
tězci ze srdcí. Vyráběli jsme velikonoč-
ní ozdoby a využili lidové slovesnosti 
při pohybových hrách i písničkách. 

Výtvarná soutěž v 1. A 
– Každé srdce má svůj příběh

4. B na výletě

V  úterý 12. 4. 2022 v  7:40 se celá 
naše třída sešla ve škole a vyrazili jsme 
na vlak do Brna. Když jsme dojeli, tak 
jsme se prošli, protože jsme měli čas. 
V 9:00 hodin začala prohlídka na téma 
Brněnské pověsti. Prošli jsme velký 
kus města a viděli hodně kostelů a pa-
mátek. Paní průvodkyně nám povědě-
la docela dost pověstí. 

Zaujala mě pověst O  krvavé hra-

běnce, která byla ošklivá, ale bohatá. 
Našla si mladého manžela, ale když 
zjistila, že ji má rád jen kvůli penězům, 
tak ho zavraždila a hodila do studny. 
Takhle jich zavraždila 12.

Okolo 11. hodiny jsme se rozloučili 
a vyrazili na vlak. Po cestě jsme se sta-
vili v  KFC a  vydali se vlakem zpět do 
Hrušovan. Výlet se mi moc líbil.  

E.S.

Vyrazili jsme 12. 4. 2022, nikdo ne-
chyběl. Jeli jsme vlakem až na hlavní 
nádraží a potom jsme vyrazili k cent-
ru, kde jsme počkali na průvodkyni. 

Když přišla, pověděla nám pověst 
o  brněnském drakovi a  kole a  potom 
jsme navštívili katedrálu svatého Petra 
a  Pavla. Na Petrově zvoní poledne již 
v jedenáct hodin. K tomu se váže jedna 
legenda. Při obléhání Moravy si Švédové 
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řekli, že dobudou Brno. Mysleli si, že ho 
dobudou za měsíc, ale z měsíce se stal 
rok. Vojákům se už moc nechtělo bojo-
vat, a tak jednou v hospodě řekl generál 

Torstenson, že ho dobudou do dvanácti 
hodin. Brňané se to doslechli a připravili 
lest. Náhle v jedenáct zazvonili na Pet-
rově poledne. Švédové znejistili, Brňané 

se na ně vrhli a vyhráli. Moc se mi to líbi-
lo. A potom už nás čekala zpáteční cesta 
do Hrušovan. Výlet se vydařil.

T.H.

Branný den
Miroslava Karbanová, foto: Miroslava Karbanová

Koncem dubna si pro naše třetí 
a čtvrté třídy připravila společnost PM-
VIA z  Vyškova branný den. Děti se na 
školním dvoře rozdělily do pěti skupin 
a postupně obcházely jednotlivá stano-
viště, kde na ně čekali zkušení lektoři. 

Naše skupina měla první stanovi-
ště u  ukázky zbraní. Tady byli nadšení 
hlavně kluci. Mohli jsme si prohlédnout 
několik krátkých i  dlouhých střelných 
zbraní, jak pravých, tak hraček, které 
byly ovšem od pravých k nerozeznání. 
Lektor nám předváděl, jak správně se 
zbraní zacházet, jak ji nosit, držet, kdo 
a za jakých podmínek může zbraň vlast-
nit, co dělat např. při ozbrojeném pře-
padení. 

Druhým stanovištěm byla orientace 
v  terénu. Paní lektorka nám říkala zají-
mavé informace o  mapách, orientaci 
podle světových stran, plánování trasy, 
co si sbalit do evakuačního zavazadla 
v  případě nutnosti narychlo opustit 

svoje obydlí. Děti se zde aktivně zapo-
jily. Podle obrázků vybíraly, co by si ony 
samy do zavazadla zabalily, co by pro ně 
bylo v tu chvíli užitečné nebo jak by se 
mohly co nejrychleji dostat z bodu A do 
bodu B. 

Třetí zastávka se věnovala základům 
přežití. Lektor Marek nám popisoval růz-
né situace, které nás v  přírodě můžou 
potkat. Vyprávěl i svoje osobní zážitky, 
ukazoval dětem, jak nejsnáze rozdělat 
v přírodě oheň, jaké máme zdroje vody 
a  potravin nebo jak postavit nouzový 
přístřešek. 

Na čtvrtém stanovišti jsme stříleli 
ze vzduchovky. Jako cíl nám posloužily 
nafukovací balónky. Děti se vystřídaly 
u obyčejné vzduchovky i u zbraně s op-
tikou. V přesnosti střelby se více dařilo 
děvčatům.

Na posledním stanovišti o základech 
první pomoci nám lektor, který byl ak-
tivním záchranářem, vyprávěl o tom, jak Branný den

Postav si své království
Jiří Mrázek, foto: Jiří Mrázek

V  úterý 26. dubna navštívila 5. B 
program organizovaný židlochovic-
kou knihovnou „Středověk – Postav si 
své království“. Motivační hru zamě-
řenou na získávání čtenářské gramot-
nosti přivezla paní Radana Sedláčková 

5. B v knihovně v Židlochovicích

se správně chovat a postupovat při zá-
chraně života, při ošetření různých zra-
nění a nakonec jsme si všichni vyzkou-
šeli masáž srdce na fi guríně.  

I  přes nepřízeň počasí, které bylo 
opravdu aprílové, jsme si branný den 
velmi užili, dozvěděli jsme se spoustu 
zajímavých informací, které budou plat-
né nejen dětem, ale i nám dospělým.

z  pražského nakladatelství Thovt. Hra 
trvala plnou hodinu a půl, všechny děti 
se velmi aktivně zapojily. Ve třech sku-
pinách stavěli žáci své vesnice Kojtmá-
nii, Dařbíkov a Stronghold. Odpovídali 
na otázky, které museli vyčíst z knížek, 

za ně získávali stavební a jiné potřeby, 
se kterými mohli mezi sebou i obcho-
dovat. Ve fi nále zvítězil Stronghold, 
ale velmi pilně stavěla i  obchodovala 
i  ostatní dvě družstva. Byla to velmi 
úspěšná hra a všem se opravdu líbila.

Postav si své království
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Turnaj ve vybíjené 2022
Michal Řihánek, foto: Michal Řihánek

V pátek 25. března se v naší škole konal XV. ročník tra-
dičního turnaje ve vybíjené 

„O pohár školy“. Turnaje se zúčastnilo šest týmů ze zá-
kladních škol z Bratčic, Hrušovan u 

Brna, Modřic, Rajhradu, Žabčic a Židlochovic.
Letošní turnaj byl po delší době oslavou sportu. Přes-

tože výuka tělocviku byla v posledních dvou letech znač-
ně omezena a nebylo moc času na trénink, některé školní 
týmy předvedly docela slušnou úroveň hry. Naše družstvo, 
ač to ze začátku nevypadalo, se postupně rozehrávalo, 
dodávalo si odvahu a potřebnou sebejistotu. Nakonec se 
probojovalo až do fi nále, kde porazilo družstvo ze Žabčic. 
Všechny týmy obdržely diplomy a první tři i poháry. Zvlášt-
ní diplom byl udělen nejmladšímu hráči z družstva Bratči-
ce a za fair play hráči z Modřic.
Výsledné pořadí týmů:  1. místo – ZŠ Hrušovany u Brna
     2. místo – ZŠ Rajhrad
     3. místo – ZŠ Modřice

Na dalších místech se umístily základní školy ze Žid-
lochovic, Rajhradu a Bratčic.

Složení družstva naší školy (včetně náhradníků): Gärt-
ner Lukáš, Hogan Zavier, Horký Filip, Kašpar Jan, Ludin Pa-

Miss plyšák
Kristýna Jandíková, foto: Kristýna Jandíková

Ke konci března se naše družina na jeden den proměni-
la v přehlídkové molo. Tentokrát jsme však za sebe nechali 
soutěžit naše plyšové kamarády a sami jsme přijali pouze 
roli trenérů. 

V  den D byli všichni přichystáni, nazdobeni, oblečeni 
(plyšáci vlastnící bujnou hřívu dokonce učesáni). Během 
první disciplíny – rozhovoru – měli soutěžící svého plyšáka 
vyzpovídat. A zaznívaly také nejrůznější dotazy z publika, 
například ohledně jídelníčku či původu plyšáků. K našemu 
údivu však ani jednou nezazněla obligatorní otázka kla-
dená snad ve všech podobných soutěžích, tedy „Co bys-
te udělal/a, kdybyste se stal/a Miss a měl/a možnost něco 
změnit?“ Odpověď, která při soutěžích krásy zaznívá nej-
častěji z úst adeptek toužících po vítězství a která většinou 
zní poněkud otřepaně, však v  tuto těžkou dobu nabývá 
na upřímnosti a je zcela jisté, že většina našich plyšových 
soutěžících (a určitě i  jejich majitelů) by si opravdu přála 
světový mír. 

Ve druhé disciplíně – promenádě – někteří soutěžící 
předvedli svoje plyšové svěřence tak, jak poprvé spatřili 
světlo světa (pouze s nějakým doplňkem), jiní se pokusili 
vytvořit odvážný model, který by klidně mohl pocházet 
z  módní kolekce pro nadcházející sezonu jaro/léto 2022. 
Za zvuku moderních písní se plyšáci pořádně předvedli 
a nikomu nevadilo, že neovládají předpisovou modelingo-
vou chůzi a nemají natrénovaný hollywoodský úsměv pro 
fotoaparáty. V poslední, volné disciplíně jsme byli svědky 

Turnaj ve vybíjené – družstvo školy

Miss plyšák ve školní družině

trik, Lazar Tobiáš, Mencl Matyáš, Menclová Elen, Novotný 
Jakub, Procházka Adam, Sedláček Matěj, Schmidt Zdeněk.

Všem školám děkujeme za účast a spolupráci. Sláva ví-
tězům, čest poraženým! 

Závěrem chci poděkovat za pomoc s  přípravou i  prů-
během turnaje kolegům z  našeho pedagogického sboru 
i  zaměstnancům školní kuchyně, s  jejichž přičiněním se 
vše podařilo zvládnout.

dramatických scének, drezúry, kouzelnických vystoupení 
či dojemných příběhů.

Nakonec můžeme s  klidným srdcem konstatovat, že 
naše soutěž rozhodně nebyla tradiční soutěží krásy – hlav-
ní roli hrála kreativita, práce s  fantazií, schopnost hrát si 
a také odvaha. A tak doufáme, že příští ročník soutěže Miss 
plyšák bude podobně originální a zábavný. 
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Velikonoce v družině a návštěva Villy Martha
Vychovatelky školní družiny, foto: Gabriela Hulatová

Ve středu 30. 3. 2022 proběhly 
téměř ve všech odděleních školní 
družiny velikonoční dílničky. Děti si 
nejdříve vyzkoušely reliéfní zdobení 
voskem, což se jim velmi líbilo. Byly 
moc šikovné a vytvořily krásné krasli-
ce. Ve třídách jsme potom zdobili va-
jíčka ubrouskovou technikou a to byla 
pro mnohé výzva. Oddělit od ubrous-
ku všechny vrstvy a  nalepit tu jednu 
pravou na vajíčko se ne každému da-
řilo. Nakonec nám ale vznikla krásná 
vajíčka. 

Ve škole bývalo tradicí, že děti 
chodily během roku s  básničkami 
a  písničkami potěšit obyvatele Villy 
Martha. To nám teď ale covidová si-
tuace dlouho nedovolila. V  pondělí 

11. 4. 2022 jsme se proto s  dětmi na 
zahradu Domu důstojného stáří vy-
dali a nazdobili tam připravenou vrbu 
kraslicemi, které jsme vytvořili na díl-
ničkách. S  výsledkem jsme byli moc 
spokojení a doufáme, že jsme udělali 
radost i obyvatelům Villy.

Moc děkujeme paní Vladimíře Su-
chánové za velkou pomoc při zdobení 
vajíček voskem, technickým pracov-
níkům obce za umístění vrby na za-
hradu a pracovníkům Villy Martha za 
jejich vstřícnost. A v neposlední řadě 
také dětem, které si na zdobení vají-
ček dávaly velmi záležet, protože je 
zdobily pro radost babičkám a dědeč-
kům. Příští rok se na zahradu Domu 
pokojného stáří zase rádi vrátíme. 

Zápis do 1. třídy
Jarmila Motlíčková

V úterý 26. 4. 2022 proběhl na naší škole zápis dětí do 1. 
třídy. Konečně jsme po covidových letech mohli opět při-
vítat děti přímo ve škole. Byly zvědavé, co na ně u zápisu 
čeká. Předvedly, co všechno se v  mateřské škole naučily, 
přednesly básničky, zazpívaly, počítaly, některé dokonce 
četly. Zapsali jsme 57 dětí, 15 požádalo o  odklad školní 
docházky. Pro rodiče předškolních dětí uspořádáme 26. 5. 
2022 schůzku, na které dostanou bližší pokyny k nástupu 
dětí do školy. Pro děti z Ukrajiny proběhne zápis do 1. roč-
níku v úterý 7. 6. od 14 do 15 hod.

Ukončili jsme 3. čtvrtletí školního roku. V květnu čeká 
žáky pátých tříd testování ze vzdělávacích oborů Rám-
cového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, 
předškoláčci si přijdou vyzkoušet některé školní činnosti, 
vybraní žáci budou reprezentovat školu v recitační soutě-
ži a ve vybíjené, pravidelně také navštěvujeme knihovny 
v Hrušovanech i v Židlochovicích, kde na nás vždy čekají 
zajímavé výukové programy. Prvňáčci a druháci budou mít 
v červnu branný den. S probouzejícím se jarem začínáme 
plánovat školní výlety a exkurze. A všichni se pilně učíme, 
abychom školní rok uzavřeli krásným vysvědčením.

Děti ze školní družiny ve Ville Martha

Zdobení vrby ve Ville Martha

Jdeme do posledního čtvrtletí
Jarmila Motlíčková
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 FK 1932

Několik slov z fotbalového klubu FK 1932 Hrušovany u Brna
Libor Nentvich

Od 27. 3. již běží v plném proudu jarní sezóna. Všech-
ny kategorie naplno trénují a  hrají mistrovská utkání. 
V  dětských kategoriích nám dělají velkou radost všech-
ny děti, protože se zvedají výkonnostně, což je vidět i na 
výsledcích. Každopádně hlavním tahákem je náš A-tým, 
který jako nováček v okresním přeboru bojuje velmi dob-
ře. Momentálně je po šesti utkáních na krásném 5. místě.

Co se týká našeho fotbalového areálu, probíhají v něm 
stavební úpravy. Momentálně se tvoří vjezdová brána od 
Loosovy vily, kde je veškeré technické zázemí stadionu, 
dále se u vstupu do kabin staví nová opěrná zeď. Každo-
pádně je momentálně hodně těžké dodělávat veškeré 
práce spojené s  provozem stadionu, do toho trénovat 
děti a o víkendu jezdit na zápasy a zajišťovat 90. výročí 
kopané.

Neúprosně se blíží termín 11. 6. 2022, kdy budeme 
slavit 90. výročí kopané v  Hrušovanech u  Brna. Tímto 
bych chtěl na tuto výjimečnou událost všechny srdečně 
pozvat. Jsem přesvědčen, že bude na co koukat, protože 
už máme potvrzenou účast Sigitýmu Praha, který dispo-
nuje zvučnými jmény, jako je Horst Siegl, Antonín Panen-
ka, Ladislav Vízek a další. Všechny časy a program celého 
dne jsou na pozvánce a plakáty budeme včas vylepovat. 
Večer fotbalový svátek zakončí kapela „Těsně vedle“.

Na závěr bych chtěl poděkovat vedení obce Hrušova-
ny u Brna, která nám pomáhá s úpravami stadionu a taky 
fi nančně podporuje realizaci celé akce.

Budeme se všichni těšit na vaši návštěvu při oslavách 
90. výročí kopané v Hrušovanech u Brna.

Minipřípravka
Libor Nentvich Jaroslav Kafka, foto: Jaroslav Kafka

Oddíl trénuje pan Jaroslav Kafka, je 
pro děti předškolního věku od 3 do 6 let. 
Tréninky jsou ve čtrnáctidenní periodě – 
středa a pátek od 17 do 18 hodin. Do této 
fotbalové školky probíhá nábor prakticky 
celoročně a může se přijít podívat oprav-
du každý – holky i kluci. V letošním roce 
máme zatím největší problém s pomoc-
níky-asistenty, kteří by pomáhali s trénin-
ky, když trenér nemůže (liché týdny má 
vždy odpolední). Trénování této katego-
rie není ani tolik o  fotbale a  kopání do 
balonu, ale hlavně o  pohybu a  zábavě! 
Proto hledáme maminky, tatínky, dědeč-
ky, kteří by byli ochotni vypomoci u této 
kategorie. Minipřípravka
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 Táborníci

Louka plná broučků
Kateřina Fraňková, foto: Tomáš Franěk

Po dvouleté pauze se v  sobotu 
26. března mohla konečně uskuteč-
nit akce zvaná Louka plná broučků, 
kterou pořádali Táborníci Hrušovany 
u  Brna, z. s. K  rybníku Šejba dorazilo 
na 160 dětí v doprovodu sourozenců 
a  rodičů či prarodičů, aby po dlouhé 
zimě probudily spící broučky a  při-
vítaly jaro. Vybaveny lucerničkou se 
vydaly na okruh plný soutěžních dis-
ciplín, kde za své výkony získávaly 
části skládačky. Po jejím poskládání už 
každý mohl vběhnout mezi malé spící 

broučky představované staršími členy 
Táborníků a  zazvonit na ně zvoneč-
kem. Po probuzení broučci poděko-

vali dětem malou sladkou odměnou 
a komu ještě zbyly nějaké síly, opekl si 
nad ohněm špekáček.
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Ukliďme Hrušovany u Brna
Kateřina Fraňková, foto: Petr Tesař

Pod hlavičkou celonárodní výzvy ke 
sběru odpadků Ukliďme Česko se i v le-
tošním roce sešli Táborníci Hrušovan 
u Brna, aby se vydali uklidit osvědčenou 
trasu kolem staré části obchvatu přes 
hřiště s  U-rampami až do Židlochovic. 
Bohužel v  hlavní úklidový den, který 
připadl na 2. dubna, nemohlo být horší 
počasí. Táborníci se sice nesešli v  nej-
hojnějším počtu, svého úkolu se ale 
i  přesto všechno výborně zhostilo 18 
nebojácných dětí v  doprovodu 10 ve-
doucích. Za odměnu si pak každý účast-
ník pochutnal na opečeném špekáčku.

Branné závody
Petr Tesař, foto: Tomáš Franěk

Poslední dubnovou sobotu byl na myslivně ruch již od 
samého rána. To naši vedoucí z  oddílu! Připravovali pro 
děti závodní trať s  nejednou nástrahou. Po dvouleté od-
mlce mohly děti opět zúročit své vědomosti a dovednosti 
získané na družinových schůzkách a poměřit se s ostatní-
mi. Před devátou hodinou se před myslivnou sešlo více 
než čtyřicet dětí, které vytvořily patnáct závodních hlídek. 
Na trati děti musely splnit následující stanoviště: šplh, uzly, 

Velké díky za zdárný průběh této 
akce, která přesahuje hranice naší 
obce a  jejímž neskromným cílem je 
uklidit celou planetu, patří obecnímu 
úřadu, který obstaral odvoz nasbí-

raných odpadků. Nemalé díky patří 
i dalším dobrovolníkům, kteří se vyda-
li uklízet jinými směry napříč obcí, ať 
už v tento den či jindy.

 Dubnové rybářské závody
Lukáš Zekl, foto: Josef Valoušek

V sobotu dne 23. 4. proběhly tradiční rybářské závody 
na rybníku Vodárna. Zúčastnilo se jich padesát závodníků. 
Počasí příliš nepřálo, ale hlavně že nám nepršelo. Zarybně-
no bylo výběrovým kaprem a amurem, ale ryby nebyly pří-
liš při chuti, tak se toho moc neulovilo. Doufáme, že příští 
závody v září přinesou více úlovků.

Největší ulovená ryba závodů byl kapr obecný. Měřil 78 
cm a ulovil ho pan Petr Malý z Hrušovan.

topografi i, morseovku, zdravovědu, určování stromů, hod 
na cíl a lanové překážky. Během trati na děti číhaly obráz-
ky nejznámějších rostlin, významných míst a  souhvězdí. 
Všechny děti se s  tratí popasovaly se ctí a za odměnu se 
sešly u ohně při opékání buřtů. Příjemné dopoledne jsme 
zakončili nástupem. Výsledky byly vyhlášeny, odměny ví-
tězům předány, zazněl oddílový pokřik a my vyrazili zpět 
k našim domovům.



16

Ze života obceZe života obce

Pořadí závodu – muži:

1. místo: Jaroslav Kejnovský, 217 bodů
2. místo: Jaroslav Ambros, 163 bodů
3. místo: David Štěrba, 157 bodů

V  neděli dne 24. 4. závodily ženy a  mládež do 15 let. 
Zúčastnilo se asi čtyřicet mladých rybářů a deset žen. 

Největší ulovená ryba závodů byl kapr obecný, který 
měřil 62 cm. Ulovil ho Filip Trněný.

Pořadí závodu – ženy:

1. místo: Monika Minaříková, 146 bodů
2. místo: Lucie Soukalová, 59 bodů
3. místo: Jana Vausová, 46 bodů
Pořadí závodu – mládež:

1. místo: Tomáš Cejpek, 175 bodů
2. místo: Tomáš Polach, 151 bodů
3. místo: Matěj Urbánek, 108 bodů

Všem moc děkujeme za účast na závodech a gratuluje-
me všem výhercům!

 Zájezd na prodejní výstavu Floria Kroměříž 
Eliška Kubová, foto: Eliška Kubová

V  sobotu 30. 4. 2022 uspořádal 
Klub seniorů zájezd do Kroměříže na 
zahradnickou prodejní výstavu Floria 
JARO 2022. Návštěva této výstavy je 
svátkem pro všechny zahradníky a za-
hrádkáře. 

Bylo krásné slunečné počasí. Každý 
z nás jel do Kroměříže nakoupit květi-
ny, stromky, přísadu zeleniny, jahody 

i další věci potřebné pro dům i zahra-
du, které nabízejí prodejci z Česka i ze 
zahraničí. A  nebo se jen tak podívat 
na tu květinovou nádheru.

Na pochůzku po areálu jsme měli 
přes čtyři hodiny času. Navštívili jsme 
i pavilon A, kde se bylo opravdu na co 
dívat. V letošním roce aranžéři z Výsta-
viště Kroměříž vytvořili z desítek tisíců 

květin unikátní květinovou expozici 
na téma Rozkvetlé múzy. Celý prostor 
doslova rozkvetl desítkami aranží ře-
zaných květin – tulipánů, hortenzií, 
anturií, hyacintů, růží, narcisů, ger-
ber, ostrožek, pomněnek a kal. Byla to 
nádhera. 

Po prohlédnutí výstaviště a  pro-
vedeném nákupu se někteří senioři 
usadili v prostoru, kde hráli muzikan-
ti k  poslechu a  tanci. Na výstavišti si 
každý zašel na oběd, popř. na rychlé 
občerstvení. Tentokrát jsme navštívili 
pouze výstaviště a v určenou hodinu 
jsme potom odjeli domů.

Díky této akci jsme prožili další 
pěkný den.  Zájezd organizovali čle-
nové výboru Klubu seniorů. Další zá-
jezdy se uskuteční v  červnu a  v  září 
2022.
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 Sbor dobrovolných hasičů Hrušovany u Brna

Činnost SDH
Eva Malá, Milan Weis, foto: Valerie Philippi, Jana Dolníčková

Činnost kolektivů mladých hasičů 
pokračuje i v jarním období – pondělí 
přípravka v hasičské zbrojnici, v úterý 
dorost na tartanové dráze za areálem 
a v pátek se schází mladší i starší žáci. 
S  příchodem teplejšího počasí se po-
stupně většina aktivit přesunuje na 
tartanovou dráhu. Od dubna začali 
trénovat za sportovním areálem i muži 
a ženy, připravují se na blížící se závo-
dy.

Nikola Malá se 6. března 2022 zú-
častnila s  družstvem SDH Starý Lísko-
vec závodů štafet v  Kostelci nad Čer-
nými lesy. Jejich družstvo starších žáků 
se umístilo na krásném 3. místě, což je 
nejlepší výsledek tohoto smíšeného 
družstva v letošní halové sezóně.

Dne 19. března 2022 jsme uspo-
řádali společně s  okolními sbory pro 
naše členy a jejich rodiny výlet do Brna 
na představení Cirkusu Humberto.

Letošní sportovní sezónu jsme 
zahájili účastí na VI. Jablonecké hale 
v  běhu na 100 m s  překážkami, která 
se konala 2.dubna 2022 Jablonci nad 
Nisou. Ve skvěle připravené soutěži 
pro více jak 600 závodníků z celé České 
republiky v kategoriích dorostu, mužů 
a  žen nás reprezentovala naše mladší 
dorostenka Nikola Malá, která se svým 
novým osobním rekordem umístila na 
krásném 15. místě z  celkového počtu 
82 závodnic ve své kategorii.

Sbor ve spolupráci s  Okresním 
sdružením hasičů Brno-venkov uspo-
řádal 9. dubna 2022 školení rozhod-
čích mládeže na sportovním areálu. 
Zkoušky rozhodčích pro soutěže mlá-
deže obhájili tři stávající a nově vyko-
nali dva členové našeho sboru.

Členové sboru ve spolupráci 
s JSDH obce provedli jarní úklid spor-
tovní tartanové plochy tak, aby zde 

mohly být i  v  letošním roce pořádá-
ny soutěže na okresní i  republikové 
úrovni. První letošní soutěží, na kterou 
můžete přijít podpořit naše závodníky, 
bude okresní kolo dorostu jednotlivců, 
které se uskuteční 14. května dopole-
dne, v odpoledních hodinách pak pro-
běhne okresní kolo v běhu 60 m překá-
žek pro kategorie mladších a  starších 
žáků. Pro nejmenší hasiče se bude 
18. června 2022 v Hrušovanech konat 
okresní kolo přípravek. Již tradiční sou-
těž sport v běhu na 60 a 100 m překá-
žek pro závodníky z celé České repub-
liky, pořádaná SDH Starý Lískovec, se 
uskuteční o víkendu 30. a 31. července.

Okresní soutěže budou dále po-
kračovat 21. května 2022 soutěží 
mladších a  starších žáků ve hře Pla-
men a  22. května 2022 okresním ko-
lem požárního sportu v  kategoriích 
mužů a žen.

Úklid sportovní plochy

Trénink žen

Trénink dorostuSpolečná fotka v Jablonci

Závody v Jablonci
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Společná návštěva Cirkusu Humberto
Jana Dolníčková, foto: Valerie Philippi, Jana Dolníčková

Po dlouhé zimě, kdy jsme se ne-
mohli potkávat ani na uzlovačkách 
či netradičních halových soutěžích, 
jsme se se třemi spřátelenými sbory 
domluvili, že uspořádáme společnou 
návštěvu dětí v cirkusu. V Brně na jaře 
hostoval Cirkus Humberto, a tak jsme 
měli možnost setkat se rovnou v  na-
šem největším cirkusu.

Na představení s námi mohli i rodi-
če, sourozenci a  jiní příbuzní. Někteří 
jeli do Brna vlastním autem, někteří se 
rozhodli jet na výlet s vedoucími. Ti se 
po půl druhé sešli na vlakovém nádra-
ží a  vyrazili vstříc kulturnímu zážitku. 
Cesta vlakem utekla rychle a naše sku-
pina se mohla přesunout na autobus 
MHD, který nás dovezl přímo před cir-
kus. Na prostranství před Humbertem 
jsme chvíli čekali na kamarády z  ji-
ných sborů, ale pokladna se mezitím 
otevřela, a tak jsme se vydali obsadit 
místa, která nám cirkus vyhradil. Bylo 
nás dohromady více než sto, a  tak 
jsme obsadili celý sektor. Postupně 
se k  nám přidávali opozdilci a  krátce 
před čtvrtou už jsme v  přeplněném 

šapitó čekali na začátek představení.
Měli jsme možnost zhlédnout 

představení zvané Legenda. Viděli 
jsme spolupráci mezi lidmi a  zvířaty, 
šikovné akrobaty i kousky klauna Ste-
vena. První část představení ukonči-
lo vystoupení slonic Sharon a  Baby. 
O přestávce jsme se mohli zajít podí-

vat do cirkusového zvěřince, kde jsme 
si některá zvířátka i  pohladili. Někoho 
zlákal popcorn či cukrová vata. Na pa-
mátku jsme se mohli vyfotit se slony či 
lvíčetem. Po přestávce pokračovala pře-
hlídka zvířat. Viděli jsme velkou smečku 
lvů se lvíčaty či medvědy. Celé vystou-
pení bylo zakončeno akrobatickým 
vystoupením na kole smrti, při kterém 
jsme chvílemi zapomínali dýchat. I s ve-
doucími jsme pak zhodnotili, že náš vý-
stup na věž je naprosto bezpečný sport. 
Po představení jsme se ještě mohli svézt 
na poníkovi či velbloudovi a  vyfotili 
jsme se s klaunem Stevenem. 

Po osmé hodině jsme vyrazili z cir-
kusu a zamávali autobusu, který nám 
ujel před nosem. Ale to nevadilo, další 
jel zanedlouho a  my jsme v  pohodě 
stihli vlak, který nás v devět hodin ve-
čer dovezl zpět do Hrušovan. Hned na 
nádraží jsme rodičům museli ukázat 
fotky z představení a rychle se podělit 
o  dojmy. Výlet se určitě vydařil a  my 
se teď soustředíme spíše na sportovní 
přípravu. Za kulturou ale určitě zase 
někdy vyrazíme.

 Zprávy ze Sokola
Pavel Kadlec, foto: Dita Weingartová, Ludmila Kremláčková, Hana Halounová

Na 3. dubna byla svolána valná 
hromada T. J. Sokol Hrušovany u Brna 
jakožto nejvyšší rozhodovací orgán 
spolku. Proběhly volby vedení jednoty, 
do výboru byli na další tři roky zvoleni 
Pavel Kadlec (starosta), Vladimíra Vol-
cová (jednatelka), Miroslava Šebelová 
(místostarostka), Roman Ivičič (hospo-
dář), dále Jan Vrbský a David Mandelí-
ček. Z nezbytné formální akce jsme si 

udělali velmi příjemné a přátelské od-
polední posezení. 

Na zasedání valné hromady bez-
prostředně navazovala cestovatelská 
beseda s  Pavlem Svobodou o  jeho 
cestě po Nepálu. Promítal krásné fo-
tografi e a doplnil je poutavým vyprá-
věním. V letošním roce bychom chtěli 
uspořádat ještě aspoň jednu podob-
nou cestovatelskou besedu.

Naši mladí sportovci se představi-
li v  sobotu 23. dubna hned na dvou 
souběžně konaných akcích. V Brně se 
konaly župní závody v atletice, na kte-
ré přijelo sedm našich borců soutěžit 
ve sprintu, v běhu na delší trati, skoku 
do dálky a hodu kriketovým míčkem. 
Vedli si výborně.

Jméno Umístění Kategorie
Lukáš Demel 2. místo Žáci I
Mikuláš Duchoň 3. místo Žáci II
Hynek Vrba 5. místo Žáci I
Václav Duchoň 6. místo Žáci I
Daniela Halounová 6. místo Žákyně III
Matěj Kvasnica 9. místo Žáci III
Matyáš Demel 12. místo Žáci I
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Ve stejnou dobu se konal volej-
balový turnaj smíšených týmů v Oře-
chově. Náš mládežnický tým, který 
prošel generační obměnou, soupeřil 
pod vedením kapitánky Sabči Vange-
lové s dospělými zkušenými a sehra-
nými týmy. Přestože jsme všechny zá-
pasy prohráli, naši mladí hráči nabrali 
obrovské zkušenosti a  udělali velmi 
dobrý dojem na všechny soupeře 
i organizátory turnaje.

Z turnaje v Ořechově, kterého se zúčastnila i hrušovanská mládežCvičení seniorek

Mladí sportovci na sokolských župních závodech v Brně

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

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.

Snímky zachycují nejvyšší bytový dům v  naší obci. Je 
focen od ulice Jízdárenská přes fotbalový stadion. Stavba 
takzvaného „internátu“ byla zahájena v roce 1968, ze kte-

rého pravděpodobně pochází starší snímek. Měl sloužit 
k ubytování mladých lidí pracujících v národním podniku 
Svit. Později v něm byli ubytovaní i zahraniční pracovníci, 
zejména z Kuby.

Fotbalové hřiště bylo vybudováno v roce 1956, dnešní 
podobu dostal stadion rekonstrukcí dokončenou v  roce 
2007. Přibližně ve stejném období budoval soukromý de-
veloper i  bytové domy na ulici Vodní, vpravo na novém 
snímku.

Pohled na stejné místo v roce 2022Výstavba internátu na fotce z roku 1968 nebo 1969
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 Kulturní kalendář
připravila Eva Kadlecová

Květen

21. 5.  Slavnostní otevření rybářské chaty (obec Hrušo-
vany u Brna)

21. 5.  Košt vína na sportovním areálu (Svaz zahrádkářů)
22. 5.  Vítání občánků II. část (obec Hrušovany u Brna)
24. 5.  MoveWeek – Hrušovanský víceboj (T. J. Sokol 

Hrušovany u Brna)
31. 5.  Koncert pro Hrušovany (Obec Hrušovany, ZUŠ 

Židlochovice a Art zuš)

Červen

3. 6. – 4. 6.  Letní rybářská noc (Klub rybářů) 
4. 6.  Den dětí (Myslivecký spolek Lípa)
4. 6.  Železný muž (obec Hrušovany u Brna)
5. 6.  Loutkové divadelní představení O  čertici Gven-

dolíně (T. J. Sokol Hrušovany u Brna)
10. – 11. 6.  Hasičské slavnosti Litoměřice (Sbor dobrovol-

ných hasičů)

11. 6.  Oslavy 90. výročí založení Fotbalového klubu (FK 
1932)

17. 6.  Celooddílová schůzka (Táborníci)
18. 6.  Babské hody (Mišlenka)
23. 6.  Sokolský den (T. J. Sokol Hrušovany u Brna)
25. 6.  Den otevřených dveří (Historické hasičské sdru-

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

Červenec

1. 7. – 16. 7.  Letní stanový tábor (Táborníci)
17. 7. – 30. 7.  Letní tábor (Mišlenka)
30. 7. – 31. 7.  Závody v běhu na 60 a 100 metrů překážek (Sbor 

dobrovolných hasičů)
Srpen

5. 8. – 8. 8.  Letní rybářská noc (Klub rybářů)
6. 8. – 7. 8. Bourání tábora (Táborníci)
19. 8. – 21. 8.  Tradiční hody (T. J. Sokol Hrušovany u Brna)

 Z kroniky obce: Zvonice
Michaela Žáková a Vlasta Kadlecová, foto: Kronika obce sepsaná V. Kubíčkem, publikace Jak šel čas … Hrušovany u Brna ve fotografi ích 

(uspořádala V. Adamová)

V roce 1751, za vlády Marie Terezie, 
byl vydán „ohňový patent“, nařizující 
v  případě požárů zvonit na poplach. 
Po tomto roce se tak v obcích, kde do 
té doby nebyl zbudován kostel, rozšíři-
ly stavby zvané zvonice. Do roku 1783 
Hrušovany disponovaly jednoduchou 
zvonicí – zvonem zavěšeným na dvou 
dubových sloupech se stříškou. V roce 
1783 byla postavena zvonice zděná, 
která stála u  domu pana Veise (č. p. 
23, ulice Masarykova). Ve zvonici se 
nacházel zvon s  podobou svatého 
Václava. Na zvonu byl nápis S. WEN-
CESLAE, ORA PRO NOBIS (v  překladu 
„Svatý Václave, oroduj za nás“). Roku 
1860 byla zvonice opravena a byly do 
ní vysvěceny dva nové zvony. První, 
nesoucí jméno blahoslavené Panny 
Marie, vážil 42,8 kg, druhý, nesoucí 
jméno Florián, vážil 106 kg. Při příleži-
tosti této rekonstrukce byla přečtena 
pamětní listina, která byla do zvonice 
zazděna. Tato listina byla psána kně-
zem Franzem Frühem a  byla pode-
psána mj. Vavřincem Landsamnem, 

radním Pavlem Táborským či učitelem 
Floriánem Petýrkem. V listině bylo mj. 
uvedeno:

„Pamětihodné věci, které se po za-
věšení nových zvonů po vykonané 
pobožnosti 8. července roku 1860 od-
poledne okolo čtvrté hodiny do zvo-
nice schovaly. V  jménu trojjediného 
Boha! Na neděli po svatém Duchu roku 
po narození Krista Pána 1860 po vy-
konané krátké pobožnosti a  přečtení 
ujišťujícího listu svěcení dvou nových 
na outraty počestné obce Hrušovan-
ské zbudovaných zvonů, následující 
pamětihodné věci před velkým shro-
mážděním lidu se přečtly, aby pak pro 
věčnou památku potomstva do zvoni-
ce zazděné a schované někdy se našly, 
aby ti, kteří je najdou a přečtou, čest-
ným upamatováním a srdcem dobrým 
na jejich předky, kteříž o tyto zvony se 
postarali a upamatovali.“

Postupem času se však v  důsledku 
zvýšeného dopravního ruchu a přítom-
nosti podzemních chodeb začala zvo-
nice nebezpečně naklánět, a  dokonce 

hrozilo její zřícení. Proto byla v  červnu 
roku 1952 nako-
nec zbourána. Le-
tos si tak připomí-
náme sedmdesát 
let od stržení této 
stavby, během kte-
rého byla objeve-
na pamětní listina 
z roku 1860.
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