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 Výběr ze zasedání zastupitelstva a rady
Pavel Kadlec

Vážení spoluobčané, ve dnech 23. a 24. září 2022 pro-
běhly volby do zastupitelstev obcí, tedy také do Zastupi-
telstva Hrušovany u Brna. Vámi zvolení zastupitelé budou 
zásadním způsobem ovlivňovat život obce po další čtyři 
roky 2022–2026. To je velká odpovědnost i velký závazek 
pro všechny, kterým není lhostejné, co se v obci děje a na 
co a jak jsou vynakládány fi nanční prostředky obce.

REKAPITULACE NA KONCI MÉHO STAROSTOVA OB-

DOBÍ 2006–2022

Je to neuvěřitelné, ale čas opravdu letí. Mnoho věcí se 
podařilo, mnoho se mohlo udělat lépe a  na spoustu ne-
zbyly fi nance. Obec tu je 770 let a  čeká ji mnoho práce 
v budoucnu. Přeji novým zastupitelům, zejména panu 

starostovi, aby měli dar vyhodnotit skutečné potřeby 

obce, a zajistit tak dostatek fi nancí na jejich realizaci, 

včetně fi nanční strategie do budoucna. Nebudou to 

mít lehké už kvůli energetické krizi a infl ační spirále. 

S potěšením jsem službu starosty vykonával a jsem rád, 
že jsem mohl přispět ke vzniku:

obchvatů obce – východní i severní – 145 mil. Kč, stav-
by kostela Panny Marie Královny – 13 mil. Kč, kanalizace 
Sušilova–Vodárna – 35 mil. Kč, revitalizace ČOV + přiva-
děče – 66 mil. Kč, nové hasičské zbrojnice včetně nových 
vozidel – 12 mil. Kč, nového fotbalového stadionu – 10 

mil. Kč, sběrného dvora odpadů – 18 mil. Kč, zateplení 

všech školských budov – 12 mil. Kč, lesoparku u Šatavy – 
0,150 mil. Kč, revitalizace rybníků Šejba a Vodárna – 3,5 

mil. Kč, rekonstrukce letního kina 10 mil. Kč, chodníků 
a silnic v obci 35 mil Kč, rekonstrukce zdravotního středis-
ka – 25 mil. Kč, parkoviště v obci (200 míst) – 5 mil. Kč, 
přístavby základní školy – 32 mil. Kč, sociálních bytů Vodní 
+ rekonstrukci bytů v přízemí – 13,4 mil. Kč, multifunkč-
ního centra SOKEC 80 mil. Kč, rybářské chaty – 5 mil. Kč, 
přístavby Základní školy Židlochovice II. stupeň – 8,5 mil. 

Kč, revitalizace sportovní haly na Jízdárenské + Mateřské 
školy Jízdárenská – 13 mil. Kč a dalších drobností.

Podařilo se zajistit stavební pozemky od státního 

fondu za 22 mil. Kč zdarma a odkup Loosovy vily za 14, 

4 mil. Kč.

Celkem bylo vše realizováno za 541,05 mil. Kč, slovy 

půl miliardy. Většina fi nancí byla z dotací EU a ČR.

Nedělal jsem to sám, měl jsem spolupracovníka, 

který nepřežil covid, a  sice Ing. Františka Piliara. Měl 

100% úspěšnost v  získávání evropských a  národních 

dotací a patří mu obrovský dík. Selsky řečeno – na co 

jsme sáhli, to jsme dostali. 

Děkuji všem kolegům ze zastupitelstva a  úřadu 

a pracovníkům obce, škol a dalším.

Odvedli skutečně dobrou práci. Pokud jsem se bě-

hem své funkce choval k někomu netaktně, tak prosím 

o prominutí. Nebylo to nikdy osobní.

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

Rada obce schvaluje:

• příkazní smlouvu o výkonu technic-
kého dozoru stavebníka a koordiná-
tora BOZP stavby „Hrušovany u Brna 
– propojení ulice Stávání“ se spol. 
Domia s.r.o. v ceně 59 290 Kč,

• dohodu o  hudební produkci s  De-
chovou hudbou Palavanka z.s. na 21. 
8. 2022 v ceně 31 500 Kč,

• objednávku na pořízení klimatizace 
do kanceláře starosty a  správy ma-
jetku v celkové ceně 170 616 Kč vč. 

stavebních prací a DPH,
• smlouvu o dílo č. L008-039 na pro-

pojení ulice Stávání se společností 
Svoboda a  syn, s.r.o., v  ceně 2 659 
318,30 Kč,

• objednávku opravy havarijního sta-
vu vozovky do Unkovic u p. Bohumi-
la Tomana, IČ: 13373081, v ceně 396 
880 Kč,

• nájemní smlouvu na pronájem po-
zemků 1838/12 a 1845/12, k. ú. Hru-
šovany u  Brna za cenu 164,7 Kč za 
rok,

• objednávku kaprů na zarybnění ryb-
níku Vodárna u Rybářství Kolář, a.s., 
v ceně 31 500 Kč,

• objednávku umístění 12 kusů lavi-
ček v obci v ceně 35 000 Kč u spol. 
Svoboda a syn, s.r.o.,

• objednávku a  úhradu za zapůjče-
ní krojů u  Ing. Marie Vaňkové, IČO 

64457982, v ceně 32 000 Kč,
• výzvu a  realizaci veřejné zakázky 

pro výběr projektanta „Přestavba 
MŠ Hrušovany u  Brna“ vč. zadávací 
dokumentace prostřednictví spol. 
ASHPA oběhová hospodářství, s.r.o,

• příkazní smlouvu se spol. ASHPA 
oběhová hospodářství, s.r.o., na rea-
lizaci veřejné zakázky na výběr pro-
jektanta „Přestavba MŠ Havlíčkova, 
Hrušovany u Brna“ v ceně 72 600 Kč,

• veřejnou výzvu na obsazení pracov-
ního místa knihovník/knihovnice,

• záměr propachtovat vlastnický podíl 
1/3 na pozemku p. č. 1908, k. ú. Hru-
šovany u Brna o výměře 427 m²,

• smlouvu do dílo „Hrušovany, Sídliště 
– vystrojení zdroje užitkové vody“ se 
spol. VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPO-
LEČNOST, a.s., v ceně 365 830,19 Kč,

• darovací smlouvu s MUDr. Zdeňkou 

 BILANČNÍ SLOVO STAROSTY
Miroslav Rožnovský 
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Novákovou, Ph.D., na fi nanční dar 
ve výši 4 500 Kč na zakoupení des-
infekčních prostředků při ošetřování 
ukrajinských uprchlíků,

• darovací smlouvu se spol. Unie RO-
SKA reg. org. ROSKA Brno-venkov 
z.p.s. na fi nanční dar ve výši 5 000 Kč,

• objednávku dvou kontejnerů v ceně 
87 300 Kč u  společnosti MEVA-TEC 
s.r.o.,

• objednávku webových stránek Lo-
osovy vily od Martina Havelky, IČO: 
88091741, v ceně 52 000 Kč,

• podporu kulturní akci, vystoupení 
cimbálové muziky s  lidovým vypra-
věčem dne 28. 10. 2022, kterou po-
řádá restaurace Sokec, ve výši 10 000 
Kč.

Rada obce zamítá:

• žádost o zajištění plošné deratizace 
holubů v obci,

• žádost o fi nanční příspěvek pro sku-
pinu Rapido Rajhrad,

• žádost o individuální dotaci organi-
zaci Centrum pro dětský sluch.

Zastupitelstvo obce schvaluje:

• obecně závaznou vyhlášku č. 5/2022 
o  stanovení podmínek pro pořádá-
ní a  průběh akcí typu technoparty 
a o zabezpečení místních záležitostí 
veřejného pořádku v souvislosti s je-
jich konáním,

• vyřazení majetku obce dle písem-
ných soupisů č. 2-SMO-Z/2022 ze 
dne 12. 7. 2022. Celková hodnota 
vyřazeného majetku činí 162 988,25 
Kč. Vyřazení zajistí I. místostarosta 
a účetní obce,

• odpis nedobytné fi nanční pohledáv-
ky u společnosti One Energy & One 
Mobile, a.s., ve výši 250 019,45 Kč na 
základě Usnesení Krajského soudu 
v Ostravě, které nabylo právní moci 
dne 10. 12. 2021, kde byl konkurs na 
majetek dlužníka zrušen po splnění 
rozvrhového usnesení a společnost 
následně vymazána z  obchodního 
rejstříku,

• smlouvu o vkladovém účtu u České 
spořitelny, a.s., na zhodnocení fi nanč-
ních prostředků ve výši 35 mil. Kč na 
dobu jednoho roku s přiznaným roč-
ním úrokem 5,80 % a výnosem 2 002 
191,78 Kč a  s  možností dalšího pro-
dloužení termínovaného vkladu,

• předčasné bezsankční splacení úvě-
ru ze dne 18. 6. 2013 ve výši 1,088 mil. 
Kč s okamžitou splatností. Důvodem 
přijetí usnesení je úspora fi nančních 
prostředků ve výši 60 000 Kč. Splace-
ní zajistí hlavní účetní obce,

• pravidla pro pronajímání pozemků, 
bytů a nebytových prostor ve vlast-
nictví obce Hrušovany u Brna 2022 
s účinností od 1. září 2022 dle uve-
deného ceníku,

• memorandum o  vzájemné spolu-
práci na projektu „KULTURNÍ CEN-
TRUM ADOLFA LOOSE“ mezi obcí 
Hrušovany u  Brna a  příspěvkovou 
organizací Muzeum města Brna,

• memorandum o  vzájemné spolu-
práci na projektu „KULTURNÍ CEN-
TRUM ADOLFA LOOSE“ mezi obcí 
Hrušovany u  Brna a  příspěvkovou 
organizací Muzeum města Prahy,

• memorandum o  vzájemné spolu-
práci na projektu „KULTURNÍ CEN-

TRUM ADOLFA LOOSE“ mezi obcí 
Hrušovany u Brna a organizací spo-
lek artschool.cz,

• memorandum o  vzájemné spolu-
práci na projektu „KULTURNÍ CEN-
TRUM ADOLFA LOOSE“ mezi obcí 
Hrušovany u  Brna a  příspěvkovou 
organizací Národní technické muze-
um v Praze,

Zastupitelstvo obce pověřuje:

• radu obce uzavřením SOD se společ-
ností ENORM, a.s., na realizaci „Pro-
pojení ulice Stávání SO 410 – veřejné 
osvětlení“ za smluvní cenu 457 960, 
80 Kč.

Zastupitelstvo obce zamítá:

• žádost o prodej vlastnického podílu 
1/3 na pozemku p. č. 1908, k. ú. Hru-
šovany u Brna, č. j. HUB – 1431/2022,

• žádost o prodej vlastnického podílu 
1/3 na pozemku p. č. 1908, k. ú. Hru-
šovany u Brna, č. j. HUB – 1967/2022.

Zastupitelstvo obce se seznámilo:

• s předloženým návrhem „Změny č. 2 
Územního plánu Hrušovany u Brna“ 
a s jeho odůvodněním.

Zastupitelstvo obce souhlasí:

• s vyhodnocením výsledků projedná-
ní změny územního plánu a bere na 
vědomí stanovisko krajského úřadu.

Zastupitelstvo obce vydává:

• „Změnu č. 2 Územního plánu Hrušo-
vany u Brna“ formou opatření obec-
né povahy dle předloženého návr-
hu.

 O třídění odpadu, především bioodpadu
Pavel Kadlec

Každá domácnost má možnost získat od obce kromě po-
pelnic na papír a plasty i nádobu na sběr bioodopadu (hně-
dou popelnici) nebo kompostér. 

Je logické, že nejlepší a  nejlevnější odpad je ten, který 
vůbec nevznikne. Apeluji na to, abychom se všichni sna-
žili nevytvářet zbytečný odpad. Pokud už vznikne, tak je 
nejlepší takový, který se nemusí vyvážet, což je například 
bioodpad v  kompostéru. Kvalitní kompost můžete použít 
na zahrádce na zúrodnění zeminy. Když už se odpad musí 
vyvážet, je nejlepší takový, který je vytříděný. A to už se týká 
svozových nádob na separaci plastů, papíru nebo bioodpa-

du, které můžete mít zdarma od obce. 
Pokud máte zkušenost, že vytřídíte více odpadu, než je 

kapacita vašich nádob, neváhejte se ozvat. Zdarma může-
te vyměnit nádobu za objemnější: máme na skladě velké 
množství popelnic na papír i plasty o objemu 240 l. Rádi je 
poskytneme!

První svoz hnědých nádob, tj. svoz bioodpadu, proběhl 
v pátek 23. září a bude prováděn v pravidelném dvoutýden-
ním intervalu. Předpokládáme, že díky této novince dosáh-
neme snížení množství odpadu ukládaného na skládku, za 
který obec platí nejvyšší poplatky.
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 Senior TAXI i na Židlochovicku

 Omluva – oprava

 Knihovna

Od pondělí 4. 7. byl spuštěn provoz 
nové služby Senior TAXI. Tato služba 

je určena pro občany ze správního 
obvodu ORP Židlochovice, kteří již do-

V červencovém zpravodaji, č. 4/2022, byl na straně 4 ve článku Knihovna uveden jako absolutní vítěz soutěže Lovci perel 

Tomáš Horák. Správné jméno je Tobiáš Horák. Tímto uvádíme věc na pravou míru a Tobiášovi se velmi omlouváme.

Nové knihy:

Ardone, V. – Nejsem jako džbán (1960, ži-
votní úděl sicilských žen, román)
Cobe, H. – Říkejte mi Win (detektivní román)
Gibney, P. – Ani slovo (thriller, detektivní ro-
mán)
Glen, J. – Druhá půlka Augusty Hopeové 
(román, sestry, dvojčata)
Goodwin, R. – Zimní slib (historický román, 
o sourozencích)
Hill, R. – Marné prosby mrtvých (detektivní 
román)
Kleypas, L. – Tajemství letní noci (romanti-
ka)

vršili 65 let. Do správního obvodu ORP 
Židlochovice spadají obce Blučina, 
Bratčice, Holasice, Hrušovany, Ledce, 
Medlov, Měnín, Moutnice, Nesvačilka, 

Kutrová, L. – 151 dní po evropských stez-
kách   
Kvarnström – Pekárna plná života, Pekárna 
s vůní skořice (romány pro ženy, romantika) 
Larková, S. – Zvěrolékařka (román, ženy, 
zvěrolékařka, 1912)
Maiová, P. – Štěstí má barvu levandule (ro-
mantika z Provence)
Martin, H. – Svítání nad Safírovým zálivem 
(romantika)
Mlynářová, L.  – Dokud držím pohromadě 
(další vtipné vyprávění o životě)
Murakami, H. – První osoba jednotného čís-
la (povídky ze života)

V souvislosti s účinností zákona č. 214/2022 Sb., kterým 
bylo schváleno tzv. milostivé léto II., bude umožněno ně-
kterým dlužníkům za níže uvedených podmínek vymanit se 
z dluhové pasti, a to uhrazením pouze jistiny z celé pohledáv-
ky a paušální náhrady nákladů exekučního řízení.

KDY? 

1. 9. 2022 – 30. 11. 2022

CO NABÍZÍ?

- Možnost splacení neuhrazené jistiny dluhu + paušální ná-
klady exekuce 1500 Kč + DPH

- Odpuštění úroků a penále

JAKÝCH DLUHŮ SE TÝKÁ?

- exekucí zahájených před datem 28. 10. 2021 u  veřej-
noprávních věřitelů (např. poplatky za odpady, zdravotní 
pojišťovny, dopravní podniky, poplatky za ČRo+TV),

- exekuce byla nařízena soudním exekutorem,
- dlužníci nejsou v oddlužení (v insolvenci).

JAK HO VYUŽÍT?

- nutno zjistit aktuální výši jistiny dluhu – exekutorovi do-
poručeným dopisem nebo e-mailem,

- zaplatit zjištěnou výši jistiny + 1. 815,- Kč (vč. DPH) náklady 
na zastavení exekuce v období do 30.11.2022,

- písemně informovat exekutora o  zahájení milostivého 
léta 2 dle zák. 214/2022,

- exekutor je povinen odpovědět do 15 dnů od data doručení,
- exekutor je následně po uhrazení povinen rozhodnout 

o zastavení exekuce a o osvobození od placení veškerých 
dalších pohledávek přesahujících zaplacenou jistinu.

POTŘEBUJETE PORADIT S VYŘÍZENÍM?

Obraťte se na sociálního referenta Obecního úřadu v Hru-
šovanech u Brna: Bronislava Migotová, tel. 608 874 276

 „Milostivé léto 2022“ – naděje pro dlužníky
Bronislava Migotová

Zuzana Čukanová

Jarmila Kresová

Nosislav, Opatovice, Otmarov, Popo-
vice, Přísnotice, Rajhrad, Rajhradice, 
Sobotovice, Syrovice, Těšany, Unkovi-
ce, Vojkovice, Žabčice, Žatčany a  sa-

Oboda Kolaříková, H. – Dunajský racek 
(příběh židovské velkoprůmyslnické rodi-
ny)
Okeová, J. – Volání srdce (romantika, Divo-
ký západ)
Olsen, G. – Jestli to řekneš (thriller, domácí 
násilí)
Pospíšilová, Z. – Detektivové (další díly od 
oblíbené dětské autorky)
Sapkowski, A. – Husitská trilogie (fantasy)
Stokes, S. – Pandora (historický román, 
1799, Londýn, tajemství)
Sweeney, C. – Soumrak mužů (katastrofi cký 
román, záhadný vir)
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mozřejmě Židlochovice. K  využívání 

služby je nutné pořídit si průkazku 

Senior TAXI. Tu Vám vydají pracovníci 
Komunitního centra Židlochovice na 
adrese Legionářská 950, Židlochovice. 
Průkazky jsou vydávány v pracovní dny 
od 8:00 do 13:00. Při vydání průkazky 
je nutné prokázat se občanským prů-
kazem či jiným dokladem totožnosti. 
Senior TAXI můžete využít za libo-

volným účelem -  ať již jde o  cestu 
za rodinou, přáteli, na úřady, k  lékaři, 

nebo na nákup, avšak pouze v  rámci 
Správního obvodu ORP Židlochovice 
(viz. seznam obcí výše). Za jednu jízdu 

zaplatíte 20 Kč, platit budete přímo 
ve voze řidiči Senior TAXI. Vystoupení 
z  auta (k  lékaři, na nákup, návštěvu) 
je považováno za přerušení jízdy. Při 
cestě zpět tedy opět zaplatíte 20 Kč. 
Cestu je nutné domluvit si den pře-

dem na telefonním čísle Senior TAXI 

737  303  005. Pro domluvu volejte 
v pracovní dny v čase provozu služby, 

Vážení občané Hrušovan u Brna, rádi bychom vám před-
stavili činnost neziskové organizace Místní akční skupina 
Podbrněnsko, jejímž členem je i vaše obec. 

Co je MASka?

Místní akční skupina, neboli MAS Podbrněnsko, je spo-
lek působící na území 35 obcí jižně od Brna. Spojuje aktivní 
obyvatele do komunity, která se usiluje o rozvoj života na 
venkově. Propojuje obce, spolky, školy, podnikatele i  širo-
kou veřejnost. Díky fi nanční podpoře Evropské unie přináší 
nové možnosti ve formě rekonstrukcí infrastruktury (nové 
či opravené chodníky, cyklostezky nebo například sociál-
ní byty), pomáhá růst drobným podnikatelům nákupem 
potřebného vybavení a myslí i na spolky a podporu jejich 

činnosti (například pomocí opravy kluboven pro možnost 
setkávání místních). To vše s ohledem na ochranu přírody 
a udržení hodnot a tradic v obcích jižní Moravy. V Hrušova-
nech cílila podpora v loňském roce na místní podnikatele, 
kterým dotace z Programu rozvoje venkova pomohla rozší-
řit jejich činnost. 

Jakým výzvám čelíme?

V  současnosti se snažíme blíže se seznámit s  místními 
občany a podnikateli, aby podpora ze strany Evropské unie 
mohla směrovat k široké veřejnosti. Pomoci by mohla i nově 
vzniklá Regionální značka Brněnsko, originální produkt®, 
která je udělována místním výrobkům, službám či zážitkům 
zaručujícími lokální výrobu. Regionální značka se tak snaží 

 Místní akční skupina Podbrněnsko
Anna Kalandrová

tj. od 7:00 do 16:00. Pokud svoji ces-
tu nedomluvíte den předem, budete 
přepraveni pouze tehdy, pokud to do-
volí aktuální kapacita. Službu můžete 
využít i při cestě za hranice správního 
obvodu ORP Židlochovice, avšak za 

hranicemi ORP Židlochovice zapla-

títe již standardní taxu TAXI služby. 

Pro zájemce o  podrobnější informace 
proběhne v úterý 19. 7. od 18:00 před-
stavení služby pro veřejnost a  média 
v Komunitním centru Židlochovice.

Informace ze samosprávyInformace ze samosprávy



6

Informace ze samosprávy / Ze života obceInformace ze samosprávy / Ze života obce

o zachovávání tradic v území s respektem k přírodě a hrdos-
tí na dané místo. V našich dalších aktivitách se zaměřujeme 
na přizpůsobení se změnám klimatu a podporu energetic-
kých úspor nebo zlepšení zadržování vody v krajině.

Výhledy do budoucna 

Jste šikovný producent, zemědělec, řemeslník nebo zná-
te ve svém okolí někoho, komu by regionální značka Brněn-

sko mohla pomoct ve zviditelnění jeho činnosti? Ozvěte se 
nám! Všechny naše aktivity spojené nejen s regionální znač-
kou naleznete na webových stránkách www.podbrnensko.
cz nebo na Facebooku MAS Podbrněnsko. Také vám neu-
niknou novinky o  připravovaných dotačních možnostech. 
Máte nápad na zlepšení kvality života v obci nebo regionu 
a nevíte kde začít? Neváhejte se na nás obrátit, uvítáme vaše 
náměty a pomůžeme s realizací vašich představ.

A  je to tady – prázdniny! Pro naše 
děti z  mateřské školy jsou dva měsíce 
školních prázdnin ve znamení mnohých 
změn. Ne všechny děti si totiž mohou 
užívat léto doma s rodiči nebo prarodi-
či. Na všech třech budovách MŠ zůsta-
la v provozu jedna třída, na Havlíčkové 
fungovaly v červenci třídy dvě a v srpnu 
rovněž jedna. Děti se tu scházely v ob-
vyklých časech, jen trochu v jiném slože-
ní, než byly zvyklé během školního roku. 
Měnili se kamarádi i paní učitelky a pro-
vozní zaměstnanci.  Ale tak už to zkrátka 
o prázdninách v mateřské škole chodí. 

Letošní léto bylo opravdu horké, če-
muž paní učitelky přizpůsobily režim 
dne ve školce. Ven se chodilo už brzy 
poté, co se sešly všechny děti ve třídě. 
Svačinka venku totiž lépe chutná. Spo-
lečné hry, tvoření, malování, sportování, 
zpívání patřily k oblíbeným aktivitám na 
školní zahradě. V horkých dnech přišlo 
vhod venkovní osvěžení sprchou nebo 
brouzdání se v bazénku. Chladnější dny 
lákaly k procházkám do okolí – k poto-
ku, rybníku, do vinohradu nebo ke kos-
telu. 

Dva letní měsíce utekly jako voda 

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

 Základní škola

Zahájení školního roku
Martina Hanzlíková

Ve čtvrtek 1. září 2022 jsme se s dět-
mi po dvou měsících zaslouženého 
odpočinku sešli zase ve škole. Žáci dru-
hých až pátých tříd se v osm hodin usa-
dili v  lavicích, aby se přivítali se svými 
třídními učiteli a popovídali si, co zažili 
o  prázdninách. O  půl deváté potom 
nastal čas pro ty nejmladší. Prvňáčci 
s  aktovkami se za doprovodu rodičů 

a ve školce vypukl velký úklid. Provoz-
ní zaměstnanci i  paní učitelky využili 
poslední srpnové týdny k  tomu, aby 
uklidili a vylepšili prostředí školky i škol-
ní zahrady.  Nový školní rok tak může 
začít! V  září čeká nové děti seznamo-
vání s  prostředím třídy, školky a  školní 
zahrady, s  novými kamarády i  paními 
učitelkami. Starší děti si zopakují třídní 
pravidla a přivítají se s kamarády. Všich-
ni společně se mohou těšit na zajímavé 
činnosti, divadelní představení, výlety 
do přírody a na spoustu her. Moc se tě-
šíme.
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a prarodičů sešli v tělocvičně, kde nám 
je paní ředitelka Mgr. Jarmila Motlíčko-
vá představila. Společně se starostou 
obce Miroslavem Rožnovským je po-
tom ve škole přivítali a předali jim dár-
ky. Pak už si šli prvňáčci prohlédnout 
své třídy a učebnice, se kterými budou 
celý rok pracovat.

V  letošním roce bude naši školu 
navštěvovat 228 žáků celkem v 11 tří-
dách. Školní družina má pět oddělení 
a  bude do ní docházet 135 dětí. No-
vinkou pro žáky i  rodiče bude nový 
docházkový systém v družině, který by 
měl zjednodušit vyzvedávání dětí. 

Věříme, že tentokrát už bude škol-

ní rok opravdu bez testování, opatření 
a karantén, které jsme ještě v tom loň-
ském zažili. Rádi bychom si po dvou le-
tech konečně užili rok, během kterého 
se můžeme všichni potkat na chodbách, 
vzít děti do divadla a  na výlet nebo 
s  družinou uspořádat karneval v  tělo-
cvičně. Moc se na to všichni těšíme.

Slovo ředitelky
Jarmila Motlíčková

V  kolektivu zaměstnanců máme nepatrné změny – po 
roce se vrací paní učitelka a ve školní kuchyni máme jednu 
novou paní kuchařku. V pěti třídách budou žákům pomá-
hat asistentky pedagoga. V práci pokračuje také školní po-
radenské pracoviště – školní psycholog, speciální pedagog, 
školské logopedky, výchovná poradkyně a  metodik pre-
vence. Finanční prostředky na školního psychologa a spe-
ciálního pedagoga chceme dále čerpat z projektu Šablony 
z Operačního programu Jan Amos Komenský. Upravili jsme 
školní vzdělávací program (informatiku budou mít žáci již 

od 4. ročníku), také školní vzdělávací program školní družiny 
zaznamenal změny. 

Žákům nabídneme také mimoškolní vyžití v zájmových 
kroužcích, součástí výuky je plavání ve 2. a 3. ročníku, ex-
kurze, návštěvy divadelních představení, výlety, návštěvy 
knihovny a další.

Začali jsme odpočatí, s nadšením a očekáváním, co nám 
nový školní rok přinese. Doufáme, že nám toto nadšení vy-
drží po celý školní rok.

Všem našim příznivcům přejeme slunné babí léto.

 Táborníci

Letní tábor 2022
Kateřina Fraňková, foto: Tomáš Franěk

Bylo nebylo. Za pohořím uralským 
a  himálajským se nacházela ohromná 
říše, jejíž dějiny se od 1. do 16. červen-
ce 2022 odehrávaly na táborové lou-
ce spolku Táborníci. Říkejme této říši 
Čching. Vládl zde krutý císař. Obyvatelé 
se tu nemuseli ani nijak provinit a byli 
posláni do vězení. Tak se stalo, že i še-
desátka převážně hrušovanských dětí 
musela nastoupit k výkonu trestu, aniž 
by cokoliv spáchala. Táboroví vedoucí 
měli za úkol dopravit děti k císařskému 

pohůnkovi Pangovi a  společně s  ním 
do věznice k  výkonu trestu. Děti se 
rozloučily s rodiči na určených místech 
v okolí táborové louky a vydaly se čelit 
svému osudu po malých skupinkách. 
Po přenocování za kruté bouřky venku 
pod širým nebem byly shromážděny 
u Panga. Děti se však ani nestihly s kru-
tým osudem smířit a  nastal zvrat. Šik 
vězňů nebyl kompletní, a proto se Pang 
pod hrozbou trestu smrti za nedokon-
čení svého úkolu rozhodl, že zběhne 

a  propustí veškeré vězně. Rozhodl se 
skrývat před císařem a  jeho krutovlá-
dou v táboře rebelů. Šedesátka vězňů, 
kteří zčistajasna nabyli nedávno ztrace-
nou svobodu, Panga z vděčnosti násle-
dovala. Možná to byl osud, možná něčí 
záměr, ale skupina, která druhého dne 
dorazila do tábora rebelů, byla složena 
z potomků šesti významných čínských 
dynastií. Po odhalení tohoto tajemství 
se členové dynastie Čchen, Liang, Ming, 
Suej, Šang a Wei seskupili se svými pří-
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Příměstský tábor 2022
Petr Tesař, foto: Petr Tesař

Znáte Kazimíra Zádrhela? Někteří možná ano, ale správ-
nou čtyřku ze Čtyřlístku zná určitě každý. A právě zloun Ka-
zimír ukryl Fifi nku, Pinďu, Bobíka a Myšpulína na neznámých 
místech, aby získal celou slávu komiksu jen pro sebe.

Toto příkoří jsme nemohli dopustit, a tak jsme se v pon-
dělí 15. srpna sešli v klubovně v rámci příměstského tábora, 
abychom tuto partu zachránili. Celkem se sešlo třináct dětí 
a během celého týdne se vystřídalo pět vedoucích. Přišly tvá-
ře známé i neznámé, a proto jsme program zahájili hrami na 
seznámení. Celé dopoledne jsme strávili na dvoře klubovny, 
a pak jsme vyrazili na oběd do Židlochovic. Letošní rok byl 
mírně komplikovaný z hlediska stravy. Obědy jsme měli ob-
jednané v  Židlochovicích, některé dny jsme se tam prošli 
a některé dny jsme si je přivezli do klubovny. A svačiny jsme 
vytvářeli svépomocí. Po obědě jsme se přesunuli do zámec-
kého parku, chvíli vytrávili a pak se pustili do záchrany první 
postavičky, a to Pindi.

V úterý dopoledne nás čekala prohlídka na požární stani-
ci. Místním požárníkům patří velký dík za příjemnou a zajíma-
vou prohlídku a za poskytnutí vlastní kuchyně pro naši sva-
činu. Po obědě jsme v lesoparku vysvobodili Fifi nku z temné 
věže.

Středa byla ve znamení celodenního výletu. Vlakem, tram-
vají a autobusem jsme se přesunuli na hrad Veveří. Pod hra-
dem jsme posvačili. Posilněni jsme vyšplhali do útrob hradu 
a prohlédli si celý hrad od východu na západ. Po prohlídce 
jsme sešli do přístaviště pod hradem, kde jsme se nalodili na 
parník. Svezli jsme se jeden úsek po proudu řeky a  kocha-
li se přírodou v okolí přehrady. Po návratu zpět na pevnou 
zem jsme poobědvali řízky s chlebem a vyrazili směr Sokol-
ské koupaliště. Den byl parný, a tak koupel v přehradě přišla 
vhod. Vydrželi jsme ve vodě řádit více než hodinu. Den jsme 
zakončili točenou zmrzlinou a vyrazili směr domů.

Nejparnější den celého týdne byl čtvrtek, čemuž jsme 

buznými a po zbytek tábora trávili čas 
po svém boku. Po zabydlení v  táboře 
nastal čas, kdy tyto děti brojily proti 
císaři. Netrvalo dlouho a  císaře svrhly. 
Otázka jmenování nového panovníka 
čínské říše byla celkem jednoznačná. 
Pangovo jmenování následovalo. Celá 
říše doufala, že nyní nastanou zlaté 
časy. Opak byl však pravdou. Pang, ač 
do té doby nezkažený řadový úřed-
níček, s  nově nabytou mocí nenaložil 
podle očekávání. Dětem v  říši zavlád-
ly kruté časy. Tvrdé rozcvičky, placení 
daní, nesmyslné vyhlášky a  nařízení 
zakazující běžné radosti a  s  tím kruté 
pracovní povinnosti se staly běžnou 
táborovou součástí. A  jak to tak bývá, 
nový císař se rychle znelíbil běžnému 
obyvatelstvu a  připravoval se plán na 
jeho zneškodnění. Do dvou dnů byla 
po atentátu na císaře říše již podruhé 

v  krátkém čase opět bez vladaře. Tak 
děti stály před nelehkým úkolem, koho 
do čela říše ustanovit a nutno dodat, že 
jej vyřešily vskutku originálním způso-
bem. Každá z dynastií se chopila vlády 
na jeden táborový rok a tak každý den 
byl v moci jedné z družin. A říše zača-
la vzkvétat. Byly postaveny významné 
monumenty známé po celém světě 
jako je Velká čínská zeď a terakotová ar-
máda. Lid nestrádal hladem, pro všech-
ny byl dostatek na nutriční hodnoty 
bohaté rýže. Říše bohatla na obchodu 
se zbytkem světa. S rozmachem říše šel 
ruku v ruce i vývoj vědy a výzkumu. Byla 
vynalezena výroba papíru a na ní nava-
zující vznik prvních papírových banko-
vek. K obranyschopnosti říše přispívala 
stavba lodí zvaných džunky. A  nejen 
pro čínský lid, ale i pro celý svět se navě-
ky zapsalo objevení střelného prachu. 

Jeden by si myslel, že rozmach čínské 
říše potrvá navěky. To byl však smutný 
omyl. Po šesti letech rozmachu se nad 
čínskou říší usídlil černý mrak. Jednot-
livé dynastie se rozhádaly a  nechtěly 
již nadále akceptovat vládu druhých. 
Chtěly mít moc pouze ve svých rukou. 
Pro čínskou říši nastala doba temna. 
Dynastie spolu válčily a už to vypadalo, 
že války vzniklé ze závisti, nevraživosti, 
touhy po moci a sebestřednosti dože-
nou říši k záhubě, když v tom vystoupil 
Konfucius se svojí fi lozofi í. Čínský lid se 
tak po jeho slovech s  velkým studem 
a  pokorou vydal na cestu pokání, po 
jejímž úspěšném absolvování našel ty 
správné hodnoty. Čínská říše se takto 
vyhnula zatracení a všichni její obyva-
telé se mohli obtěžkáni věcným i slad-
kým pokladem a obohacení o přemíru 
zážitků vrátit zpět do svých domovů.

Ze života obceZe života obce
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přizpůsobili i  program. Dopoledne jsme využili stínu na 
dvoře a „pekli“ jsme pizzu, jejíž vůně nenechala jedlíka Bobí-
ka klidným a my tak zjistili, odkud ho zachránit. Se stoupající 
teplotou jsme se ukryli do stínu klubovny a vyzkoušeli si ru-
kodělky. Vyráběli jsme si lístky z rozčesávací vlny. Po obědě, 
který jsme si tentokrát přivezli, jsme si vyzkoušeli svoji fan-
tazii. Děti dostaly různé části komiksu Čtyřlístek s prázdnými 
bublinami a vymýšleli si vlastní popisky a příběhy. Blížila se 
čtvrtá hodina, ale tentokrát náš program ještě nekončil. Pro 
zájemce byl připraven až do půl desáté. Začali jsme vod-
ními hrami, při kterých se nám podařilo zachránit Myšpu-
lína, posledního z party. Po hrách jsme se sešli na zahradě 
za klubovnou u ohně a společně si opekli buřty. Celý den 
jsme zakončili „letním kinem“ na dvoře klubovny s tematic-

kým promítáním animáku Čtyřlístek ve službách krále. Po-
slední dopoledne jsme si celé prohráli na dvoře klubovny. 
Jelikož se nám předchozí den podařilo zachránit všechny 
postavičky z komiksu, tak děti od rána vyzvídaly, jestli a kdy 
dostanou nějaký ten poklad z  hradu Bezzubu. Ke konci 
dne dostaly na míčcích zprávu, že je poklad ukryt ve skle-
pě pod klubovnou. Nedočkavě vynesly truhlici na povrch, 
ale chyběl klíč. Místo klíče děti dostaly několik slov, které 
odkazovaly na místo, kde se klíč ukrýval. Tím místem byla 
půda, a tak se všichni šťastně shledali, zámek s klíčem a děti 
s pokladem. V truhlici na každého čekalo několik drobností 
s tématikou Čtyřlístku. To už se však čas nachýlil. Spokojeni 
a plni zážitků z celého týdne jsme se rozloučili a rozlétli zpět 
do svých domovů.
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 Sbor dobrovolných hasičů Hrušovany u Brna
Eva Malá, foto: Jana Dolníčková, Kristýna Fujsová, Milan Weis

O prázdninách 9. 7. se naši žáci zúčastnili závodů na 60 m 
překážek v Moravském Berouně. Reprezentovali nás Nikča, 
Míša, Domča, Eliška, Karel, Kristýna, Patrik a Vojta. Druhý den 
se konala na stejném místě soutěž v dorostu na 100 m pře-
kážek, reprezentovali nás Nikola a Marek.

Ve stejném termínu, 9. 7., se konala noční soutěž o pohár 
starosty města Velké Pavlovice. Zúčastnilo se jí družstvo žen, 
které skončilo na 3. místě.

Větší akci jsme uspořádali 30.–31. 7. společně s SDH Sta-
rý Lískovec – SPORT. V  sobotu závodili mladší žáci, starší 
žáci, přípravka, handicap a veteráni.

Reprezentovali nás v kategorii:
handicap:  Ladislav Dolníček – 2. místo;
přípravka holky: Karolína Slezáková – 1. místo,
   Kristýna Vlčková – 4. místo,
   Tereza Dvořáková – 7. místo;
nejmladší žákyně: Dominika Slabá – 6. místo,
   Monika Pruknerová – 7. místo;
mladší žákyně: Eliška Veisová – 19. místo;
mladší žáci:  Karel Přívětivý – 16. místo,
   Vojta Slabý – 19. místo,
   Jan Prukner – 24. místo,
   David Komenda – 26. místo,
   Patrik Vlček – 27. místo;
starší žákyně: Nikola Malá – 2. místo,
   Michaela Kovaříková – 13. místo;
starší žáci:  Tomáš Komenda – 21. místo;
veteránky:  Jana Dolníčková – 2. místo,
   Eva Malá – 3. místo,
   Blanka Fialová – 5. místo;
veteráni:  Milan Weis – 7. místo.

V neděli závodili dorostenci, muži a ženy.
Reprezentovali nás v kategorii:
mladší dorostenky: Nikola Malá – 6. místo;
mladší dorostenci: Štěpán Dolníček – 7. místo;
střední dorostenci: Marek Malý – 11. místo;
ženy:  Valerie Philippi – 8. místo,
   Oleksandra Prytuliak – 12. místo,
   Pavlína Hodecová – 14. místo,
   Stela Galanská – 6. místo.

Dne 6. 8. se konalo krajské kolo Požárního sportu mužů 
a žen, kam postoupily naše ženy z okresního kola. Jelikož 
byly prázdniny a čas dovolených, tak bylo družstvo slože-
no z žen z Hrušovan, Přísnotic, Nosislavi a Moutnic. Ženy se 
umístily na krásném 6. místě.

Krajské kolo v běhu na 60 m se konalo na VUT Brno. Za 
náš sbor nás reprezentovali: Michaela Kovaříková, Vojtěch 
Slabý, Dominika Slabá, Eliška Veisová a David Komenda.

Nový školní rok jsme zahájili prvním zářijovým pátek. 
O týden později 9.–11. září jsme uspořádali soustředění na 
myslivně. Zde si děti mohly vyzkoušet disciplíny s hasičskou 

Ze života obceZe života obce
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tematikou. Termíny schůzek mladých hasičů jsou:
přípravka: pondělí 17–18 hodin,
dorost: středa a pátek 16–17 hodin,
žáci: pátek 16–18 hodin.

Kdo by měl zájem, může se v daných hodinách přijít po-
dívat mezi nás.
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 Tenisový turnaj ve čtyřhře Hrušovany u Brna – Burčák cup 12. ročník
Miroslav Sopoušek, foto: Miroslav Sopoušek

Jako každý rok v září se i letos 17. 9. 2022 uskutečnil tur-
naj čtyřher, kterého se zúčastnilo 14 párů z Hrušovan a oko-
lí a  jako obvykle přijeli i hráči se Slovenska. Turnaj byl bez 
omezení, takže se jej zúčastnili jak závodní hráči, tak i ama-
téři, kteří jim skvěle konkurovali. Na prvních třech místech 
se umístily dvojice:

1. Martin Haman (Hrušovany) – Tomáš Elísek (Brno)

2. Miroslav Sopoušek ml. (Hrušovany) – Jiří Pres (Žid-
lochovice)

3. Martin Mikulinec (Hrušovany) – Radek Kykrych (Sobo-
tovice)

Nejmladším účastníkem byl Zavi Hogan (Hrušovany), 
kterému je 10 let a skvěle si vedl i mezi muži. Turnaj se i přes 
chladnější počasí vydařil a všichni se již těší na další ročník.

 T.J. Sokol Hrušovany u Brna
Tradiční krojované hody

Dětské hody – poděkování Honzovi Musilovi a Janě Chlupové

Poděkování sponzorům

Pavel Kadlec

Pavel Kadlec

Marek Zachař

V termínu od 19. do 21. srpna se uskutečnily tradiční kro-
jované hody. Předchozí dva roky v Hrušovanech hody ne-
byly především kvůli epidemii covidu a z důvodu výstavby 
nového společensko-kulturního centra Sokec. 

Letos už hodům nic nebránilo. Museli jsme se vypořá-
dat se skutečností, že je na Sokecu nová hospoda. Nakonec 

jsme se dohodli na spolupráci, byť za cenu nižších tržeb pro 
nás jakožto organizátora, ale myslím, že spolupráce byla ku 
prospěchu celé akce a rádi budeme na tuto příjemnou spo-
lupráci navazovat.

Velmi nás potěšilo, že se lidé nenechali odradit nepřízní 
počasí a akci si mnohdy i za silného deště upřímně užívali.

Nedělní hodový program na Sokecu byl zahájen úplnou 
novinkou – vystoupením krojovaných dětí, které v průběhu 
prázdnin nacvičily pár tanců, které předvedly početnému 
publiku. Mohu říct, že vystoupení bylo výborné. Chtěl bych 
poděkovat především Honzovi Musilovi a  Janě Chlupové, 
kteří vystoupení připravili, ochotně a  nezištně zařizovali 

dětem kroje a nacvičovali vystoupení ve volném čase a ve 
velkém časovém presu, protože na nácvik byla velmi krátká 
doba. 

Po letošní zkušenosti budeme chtít v  příštím roce po-
dobné vystoupení zopakovat, ale tentokrát v mnohem za-
jímavějším měřítku a s dostatečným časovým předstihem.

Za všechny hrušovanské stárky děkuji 
našim sponzorům, bez kterých by letoš-
ní hody nemohly proběhnout.

Sponzoři:

pan Martin Veverka,
pan Zbyněk Blaha,
pan Jiří Vlček,

BKE, a. s.,
TUBOTECH spol., s. r. o.,
manželé Cikánovi,
Lékárna Hrušovany u Brna,
Hortis Židlochovice,
restaurace Národní dům – pan Severa,
pan Rozsypal,
pan Pavel Saitl,

Profi kutil – p. Eliška Zoubková,
restaurace Sokec.
Speciální poděkování patří i všem stár-
kům a  jejich rodičům za podporu, T.J. 
Sokolu Hrušovany u  Brna jakožto po-
řadateli a  v  neposlední řadě také obci 
Hrušovany u  Brna, především manže-
lům Rožnovským.

Ze života obceZe života obce
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Opravářská pohádka divadla KAM

Beachvolejbal

Pavel Kadlec

Vladimíra Volcová, foto: Lukáš Freiberg, Robert Šimek

V neděli 18. září se na Sokecu uskutečnilo rodinné diva-
delní představení divadla KAM s názvem Opravářská pohád-
ka. Představení bylo plné humoru i písniček. Herce doplňova-
ly nejen loutky, ale také v pohádkách netradiční rekvizity jako 
šroubovák, hasák a kladivo. Námětem byly známé pohádky, 
které ale chtěl změnit horlivý opravář a zbavit je všech nástrah 
a nebezpečí. Děti byly nadšené a pobavili se i rodiče. Podle 

odhadů přišlo přibližně 120 dětí a 80 dospělých. Vystoupení 
bylo výborně doplněno nabídkou sladkostí od Bystré židle 
a  tradičním bazárkem „Sousedění“. Po úspěchu loutkového 
představení O čertici Gvendolíně i Opravářské pohádky bu-
deme chtít do konce roku uspořádat ještě jedno divadlo pro 
děti. Děkujeme za spolupráci a výborný tip na zajímavé před-
stavení bistru Bystrá židle a restauraci Sokec.

Po celé letní období měli naši mla-
dí volejbalisté tréninky třikrát týdně na 
venkovním beachvolejbalovém kurtu 
v Rajhradě. Účast na trénincích se mě-
nila s prázdninovými aktivitami mláde-
že, přesto se tréninky rušily jen při velké 
nepřízni počasí. V průběhu léta se nám 
trenérům podařilo s  našimi vybranými 
svěřenci odehrát pár ofi ciálních bea-
chvolejbalových turnajů smíšených 
párů. Na první turnaj přijal nominaci 
velmi šikovný Robert Dosoudil (12), 
dále dva turnaje odehrála Adélka Man-
delíčková (15) a na třech dalších turna-
jích sbíral zkušenosti Adam Volec (13). 

Začátkem září proběhl již tradiční 
turnaj smíšených družstev ve volejbale 
na antukových kurtech v Rajhradě. Zde 
se opět ukázal náš mládežnický tým. 
Z  výsledného 7. místa lze usoudit, že 

ještě mají pořádný kus práce ke kvalitě 
a  dobrým umístěním před sebou, ale 
jako trenér musím říct, že základ mají 
výborný. Obětavost pro tým, nasazení, 
odhodlání a zápal do hry, to by se dalo 
při společném působení na hřišti krájet. 
Pro oko trenéra velká radost.

Letní beachvolejbalovou sezonu 
jsme zakončili opravdu velkolepě. V ne-
děli 18. 9. jsme uspořádali na kurtech za 
Olympií velký turnaj. Dvojice byly loso-
vány z  trénujících dětí našeho oddílu 
a  k  nim byli přiřazeni dospělí, zkušení 
hráči. Účast byla i  navzdory nepřízni-
vé předpovědi počasí úžasná. K vidění 
byly velké výkony, nasazení, bojovnost 
a skutečný zápal do hry. Pozvání podí-
vat se na výkony naší mládeže a  pře-
dat ceny nejlepším přijal k  naší velké 
radosti olympionik Přemysl Kubala, 

který kromě jiných mnohých úspěchů 
reprezentoval Českou republiku na 
olympiádě v Londýně v roce 2012 právě 
v  beachvolejbale. Děti tak měly mož-
nost přímého osobního setkání s touto 
skutečně velkou osobností sportovního 
světa. Věříme, že to nebylo poslední se-
tkání a že další příležitostná spolupráce 
posune náš sport dál a v našich dětech 
vzbudí ještě větší zájem.

Volejbalovou halovou sezonu za-
hájíme ve čtvrtek 22. 9. Děti a  mládež 
budeme společně trénovat v  Hrušo-
vanech v „areálu“ na Jízdárenské ulici 
v pondělky a čtvrtky, a to od 18:00 do 
19:30. Tréninky dospělých budou po-
kračovat po dětech od 19:30. Pro další 
informace kontaktujte Vlaďku Volcovou 
– 603 916 503, asenka.t@centrum.cz, 
nebo se přijďte podívat na náš trénink.

Antukový turnaj Beachvolejbalový turnaj
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Nabídka aktivit se Sokolem
Pavel Kadlec

Z  novinek bych chtěl zmínit setkávání rodičů s  dětmi. 
Jedná se o dopolední aktivitu na Sokecu pro rodiče s dětmi. 
Probíhat bude každou středu od 9:30 do 11:30. Zájemci by se 
měli ozvat na e-mail: berankova.b@gmail.com. První setkání 
se koná 5. 10.

Další novinkou je cvičení starších školáků pro mládež od 
10 let. Zahrnuje základy atletiky, gymnastiky, aerobiku a cvi-
čení s hudbou. Cvičení je vhodné nejen pro holky, ale i pro 
kluky. Svojí koncepcí navazuje na tradiční cvičení všestran-

nosti, ovšem velkou snahou je zatraktivnit cvičení pro věko-
vou skupinu mládeže v takzvaně rizikovém věku.

Uvítáme ve svých řadách každého iniciativního člověka, 
který přijde s nabídkou pomoci v některém z kroužků nebo 
i s nápadem na nový kroužek. Především hledáme cvičitele 
všestrannosti (nebo i  asistenty cvičitelů, a  to i  do Sokolího 
hnízda) a trenéry volejbalu. Mohu potvrdit, že aktivní účast je 
ideální příležitost přinutit se k pravidelnému intenzivnějšímu 
pohybu, ale i pro zachování „mladé“ mysli.

Sokolí hnízdo pro nejmenší pro děti ve věku od 1 či 1,5 do 3 let ve čtvrtek od 15 do 16 hodin
Sokolí hnízdo pro větší pro děti ve věku od 3 do 5 let ve čtvrtek od 16 do 17 hodin
Setkávání rodičů s dětmi pro děti, které jsou dopoledne s  rodiči 

doma a mají chuť se potkávat
Ve středu od 9:30 do 11:30

Cvičení všestrannosti – předškoláci pro děti ve věku od 5 do 7 let, určený sa-
mozřejmě i pro nejmladší školáky

v úterý a v pátek od 16 do 17 hodin

Cvičení všestrannosti – mladší školáci především pro děti od 7 do 10 let v úterý a ve čtvrtek od 17 do 18 hodin
Cvičení všestrannosti – starší školáci především pro děti a mládež od 10 let v úterý od 18 do 19 hodin
Volejbal pro mládež především pro děti 2. stupně ZŠ, ale i mlad-

ší (nebo starší) dle domluvy s trenéry
v pondělí a ve čtvrtek od 19:30 do 21:00 
ve sportovní hale na Jízdárenské ulici

Volejbal – výkonnostní především pro účastníky 1. ligy Amatér-
ské volejbalové ligy v Brně

v pondělí a ve čtvrtek od 19:30 do 21:00 
ve sportovní hale na Jízdárenské ulici

Jóga cvičení pro muže i  ženy pod vedením 
Hany Malachovské

ve středu od 18 do 19 a  od 19:30 do 
20:30

Cvičení – ženy především pro aktivní ženy pokročilejší-
ho věku

ve čtvrtek od 18 do 19 hodin

 Klub rybářů
Lukáš Zekl, foto: Josef Valoušek

Klub rybářů pořádal již 12. rybářské 
závody na rybníku „Vodárna“. V sobotu 
3. září závodili dospělí rybáři od 16 let. 
Účast nebyla až tak velká jako v před-
chozích letech, ale vyšlo počasí a ryby 
byly při chuti. Celkem se ulovilo 73 
kusů ušlechtilých ryb – kapr, amur.

Výsledky:

1. místo: Tomáš Cejpek st. s počtem 
650 bodů

2. místo: Martin Reim s počtem 481 
bodů

3. místo: Josef Ambros s  počtem 
463 bodů

Největší ulovenou rybou závodu 
byl kapr obecný, který měřil 69 cm, 
a ulovil ho Petr Bartoň.

Ze života obceZe života obce
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V neděli 4. září závodily ženy od 16 
let a mládež do 15 let. Počasí se příliš 
nevydařilo kvůli přeháňkám, ale všich-
ni závodníci byli stateční a vydrželi až 
do konce závodu. Celkem se ulovilo 70 
kusů kaprů a 1 kus amura.

Výsledky:

Mládež do 15 let

1. místo: Tomáš Cejpek ml. s  po-
čtem 585 bodů

2. místo: Tomáš Polách s  počtem 
275 bodů

3. místo: Valerie Domanská s  po-
čtem 273 bodů

Ženy od 16 let

1. místo: Alžběta Kopečná s počtem 
459 bodů

2. místo: Veronika Veisová s počtem 
285 bodů

3. místo: Veronika Drevenáková 
s počtem 186 bodů

 
Největší ulovenou rybou závodu 

byl amur bílý, který měřil 70 cm, a ulo-

vil ho Pavel Fejtek.
Všem gratulujeme, další závody 

se uskuteční opět příští rok, těšíme 

se v roce 2023!!!

Rád bych ještě poděkoval všem, 
kteří se aktivně podíleli na přípravě 
a  průběhu rybářských závodů, je to 
vždy časově náročné od pátku až do 
neděle a  já si vždy vážím všech, kteří 
si udělají pro Klub rybářů čas a pomá-
hají zrealizovat závody na rybníku. Mi-
chal Povolný a Lukáš Mikula připravili 
na víkendové závody perfektní občer-
stvení, jak je již jejich tradicí. Pánové 
Libor Hrnčiřík a Miroslav Deml dohlí-
želi na celý chod závodů, pravidla a na 
rozhodčí tak, aby vše fungovalo bez 
chyb. Pan místopředseda Miroslav 
Deml dbá na čistotu vody, kontroloval 
rybí obsádku a v průběhu týdne před 
závody posekal trávu pro komfortní 
rybaření a  celkově upravil zeleň ko-
lem rybníka, šlo především o prořezá-
ní větví vrby.

Máme vždy velkou podporu od 
vedení obce Hrušovany u  Brna, na 

závody se přišli podívat a  podpořit 
všechny závodníky pan starosta obce 
Miroslav Rožnovský s  manželkou, 
pan místostarosta obce Vladimír La-
zar a pan tajemník obce Pavel Kadlec 
s manželkou. 

Velké poděkování patří panu Zdeň-
ku Mendlovi, který ve svém volném 
čase trávil na rybníku mnoho hodin 
skoro 5 let. Společně jsme se snažili, 
aby rybník a  rybaření fungovaly pro 
všechny členy Klubu rybářů. Bohužel 
pan Mendl rezignoval na pozici hos-
podáře klubu a  k  30. 6. 2022 ukončil 
činnost vedení rybářů. Bylo to jeho 
dobrovolné rozhodnutí, které si sám 
promyslel. Podařil se také skoro až 
historický okamžik, kdy vedení obce 
slíbilo a  postupně realizovalo stavbu 
nové rybářské chaty včetně přípojek. 
Stará rybářská chata se cca po 60 le-
tech zbourala. Stavba nové chaty pro-
bíhala za odborného dohledu a kon-
trol od zástupců obce, pan Zdeněk 
Mendl si vždy udělal čas a  sledoval 
celou stavbu nové rybářské chaty.

 Ornitologické okénko
Zdeněk Kaláb, foto: Zdeněk Kaláb

Některé ptáky v okolí Hrušovan neuvidíme, i kdyby-
chom si oči vykoukali. Proto alespoň jednou za rok jez-
díme na dovolenou, abychom změnili prostředí. Někteří 
ptáci prostě k životu potřebují biotop, který v okolí naší 
obce nenajdeme. Je to například skorec vodní, který k ži-
votu potřebuje bystřinu. Tenhle mladý pták na fotce je 
z Lipové, ale nemusíme jezdit až do Jeseníků, abychom 
ho mohli spatřit. Žije i  na Oslavce nebo říčkách v  okolí 
Tišnova apod. Hnízdo si staví z mechu pod převisy, ne-
pohrdne ani mostem. Jednou jsem ho sledoval, jak při 
krmení mláďat prolétá vodní stěnou vodopádu k hnízdu 
postavenému za ním. Není to pro něj problém, protože 
i potravu (třeba larvy chrostíků) sbírá na vodním dně. Své 
teritorium si označuje trusem, takže pokud v říčce uvidí- Skorec vodní
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 Zájezd Klubu seniorů na zámek Kačina a Žleby
Eliška Kubová, foto: Eliška Kubová a Petra Teturová

Zámek Kačina patří mezi nejvý-
znamnější stavby empírové architek-
tury v  Česku. Nachází se v  katastru 
obce Svatý Mikuláš v  okrese Kutná 
Hora. Dnes je jedním z  muzeí Národ-
ního zemědělského muzea. Zámek dal 
postavit v  roce 1802–1822 Jan Rudolf 
Chotek z Chotkova. Po smrti Emericha 
Chotka v roce 1911 přešel do vlastnic-

te kámen označený bílou značkou, můžete se po něm začít 
rozhlížet.

U horských potoků také často roste devětsil bílý, v  létě 
s nápadnými velikými listy. Lidé jim nesprávně říkají lopu-
chy, ale to je jiná rostlina. Brouček, kterého jsem u něj vyfotil, 
je klikoroh devětsilový. Také ti motýli, co jsou dále v gale-
rii, jsou ze stejné oblasti. Je to vlastně jen jeden, ten stejný 
motýl z jiného úhlu, sameček batolce červeného. Dámy se 
cítí velice poctěny, když na ně usedne a ozdobí je, ale je to 
velice ošidné. Tento motýl totiž získává nejčastěji vláhu po-
třebnou k životu z exkrementů. 

Klikoroh devětsilový

Batolec červený

Batolec červený z jiného úhlu pohledu

tví rodu Thun-Hohenštejnů. Za protek-
torátu byl zámek v nucené dražbě pro-
dán nacistické organizaci Hitlerjugend. 
Po válce byl zámek znárodněn a od r. 
1950 jej využívá Národní zemědělské 
muzeum. Střední část zámku tvoří 
dvoupodlažní budova, kde jsou re-
prezentační a obytné prostory. Je zde 
velká knihovna rodu Chotků, která čítá 

až 40 000 svazků. Na zámku se natáče-
ly fi lmy a  pohádky – např. fi lm Marie 
Terezie a  pohádka O  vánoční hvězdě. 
Prohlídka zámku a  krásného okolí se 
nám moc líbila.

Po prohlídce zámku jsme odjeli 
do Čáslavi oběd. Posilněni a  odpočatí 
jsme odjeli na zámek Žleby.

Žleby jsou zámek ve stejnojmenné 
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 Kulturní kalendář
připravila Eva Kadlecová
Říjen

4. 10. – Celooddílová schůzka (Táborníci)
27. 10. – 30. 10. – Vícedenní podzimní výlet (Táborníci)
28. 10. – Horňácký večer s cimbálovkou 

Listopad

12. 11. – Drakiáda (Táborníci)
19. 11. – Soutěž v uzlování na sportovním areálu (Sbor dobrovolných hasičů)

InzerceInzerce

obci přibližně 7 km východně od Čás-
lavi. Zámek je od r. 2002 národní kul-
turní památka. Původní gotický hrad 
založili ve 13. století Lichtenburkové. 
Koncem 16. století byl hrad přestavěn 
na renesanční zámek. Během doby se 
na zámku vystřídalo mnoho šlechtic-
kých rodů. Dochovaná podoba zámku 
je výsledkem romantické přestavby 
v  novogotickém slohu realizované ve 
druhé polovině 19. století Auerspergy, 

kteří zámek vlastnili do konce druhé 
světové války. V  roce 1945 byl zámek 
zestátněn. Dnes jej spravuje Národní 
památkový ústav. Navštívili jsme re-
prezentační sály a  salóny, zámeckou 
zbrojnici, renesanční arkádové nádvo-
ří s  ochozy a  zámeckou kuchyni. I  na 
tomto zámku se natáčely fi lmy a  po-
hádky – např. fi lm Slasti otce vlasti 
a  pohádky Kouzla králů, Nejkrásnější 
hádanka a  další. Prohlídka zámku se 

nám moc líbila. V oboře u zámku Žleby 
jsou k vidění bílí jeleni. I když jsme měli 
krásné počasí, oboru jsme nenavštívili.

Těmito návštěvami kulturních pa-
mátek východních Čech jsme strávili 
jeden den z dalších krásných dnů. Po-
časí nám přálo, bylo pěkně teplo. Zá-
jezd organizoval výbor Klubu seniorů 
a vedením zájezdu byla pověřena Eliš-
ka Kubová. Zájezd se jako vždy velmi 
vydařil.
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InzerceInzerce

 Stejné místo, jiná doba
Pavel Kadlec, foto: Josef Valoušek, 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 největší společenskou událost v naší 
obci: tradiční krojované hody na sokolovně, nyní na So-
kecu. Starý snímek se bohužel vůbec nepodařilo datovat. 
Možná někdo ze čtenářů bude mít k fotografi i co říct! Byli 
bychom za to velmi vděční.

Hody na Sokecu - srpen 2022Hody na sokolovně – nepodařilo se datovat
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Hrušovany ve fotografi íchHrušovany ve fotografi ích

Rozšíření zahrady MŠ na Sídlišti (foto Pavel Kadlec)

Představení pro děti divadla KAM (foto Roman Ivičič)

Propojení komunikace na Stávání – září 2022 (foto Eva Kadlecová)

Tradiční hody na Sokecu (foto Josef Valoušek)

Rybářské závody (foto Josef Valoušek)

Hodová mše (foto Josef Valoušek)

Starosta vítá prvňáčky (foto Josef Valoušek)

Poslední zasedání zastupitelstva (foto Pavel Kadlec)


