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PAVEL KADLEC: ptal se Kryštof Knofl íček

KOLAUDACE ULICE STÁVÁNÍ PROBĚHNE 6. PROSINCE

První zasedání nového zastupitelstva ve volebním období 2022–2026 První zasedání nového zastupitelstva ve volebním období 2022–2026 

Dříve jsi zastával funkci místosta-

rosty a  tajemníka. Jak se cítíš v  roli 

starosty? 

Funkce starosty je zcela odlišná od 
role místostarosty nebo tajemníka. Sta-
rosta má být tím hlavním motorem a ta-
hounem rozvoje obce. Spočívá na něm 
hlavní zodpovědnost. V  tomto ohledu 
jsem rád za podporu obou místostaros-
tů: Dušana Knofl íčka a především Pavly 
Dratvové, kteří toto břemeno pomáhají 
nést. Dosud není obsazena funkce ta-
jemníka. Zatím probíhá výběrové řízení, 
takže je vše ještě náročnější. Tato pra-
covní síla v současnosti citelně chybí.

Řízení obce je především týmová 

práce. Jak z  tohoto pohledu vnímáš 

složení zastupitelstva?

Myslím si, že do zastupitelstva se do-

stali lidé, kteří mají o obec opravdový zá-
jem. Jsem velmi rád za volební výsledek 
naší strany a za každého našeho úspěš-
ného kandidáta. Měli jsme opravdu vý-
borný tým. Jsem přesvědčený, že všich-
ni budou aktivní a  bude o  nich slyšet 
v dobrém slova smyslu. Je škoda, že se 
do zastupitelstva nedostal třeba Radek 
Kurečka, který s námi kandidoval na 4. 
místě. Byl by pro obec také velkým pří-
nosem. Z  ostatních kandidátních listin 
jsem rád především za úspěch Dušana 
Knofl íčka a pana Rožnovského. Jsou vel-
mi zkušení a schopní. Kromě složení za-
stupitelstva je důležitá i skladba komisí 
a výborů. Pokud dobře fungují, mohou 
tvořit neocenitelnou službu pro obec. 
Tyto orgány jsou možná trochu podce-
ňované, ale v  tomto volebním období 
mám od nich docela velká očekávání. 

Ještě bych chtěl zmínit radu obce, kde 
kromě mě a  místostarostů usedl pan 
Šnajnar a Markéta Karbanová. Jedná se 
o dobrou volbu. Jednání jsou konstruk-
tivní, vyhovuje mi způsob komunikace 
a diskuse na společných setkáních.

Dokončuje se pozemní komunika-

ce na ulici Stávání. K jakému dni bude 

ulice plně průjezdná?

Chystají se ještě nějaké další úpra-

vy?

Zhotovitelská fi rma má ve smlou-
vě termín předání do konce listopadu. 
Kolaudace stavby proběhne 6. prosin-
ce. Musí být dokončeno také dopravní 
značení. Komunikace byla projektována 
jako jednosměrná, orientovaná od ulice 
Havlíčkova k výjezdu na křižovatce s ul. 
Jana Koziny. Preferoval jsem sice opač-
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 Adventní přání
Pavla Dratvová
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 Poděkování starosty
Pavel Kadlec

Chtěl bych poděkovat zastupitelům za důvěru, kterou do 
mě při volbě starosty vložili. Také děkuji ostatním členům naší 
kandidátky, že měli odvahu se mnou spojit své jméno. Bez nich 
bych nemohl uspět. Děkuji všem občanům, kteří se zapojili do 
voleb, ať už kandidovali nebo aspoň přišli k volbám. Vnímám 
to tak, že u nich teď máme dluh v podobě předvolebních slibů, 
a uděláme maximum, abychom jim ho splatili. Především dě-
kuji svojí ženě Evě, že mě podporuje ve všem, do čeho se vrtnu. 

Velice bych chtěl ale na tomto místě poděkovat předcho-
zímu starostovi, panu Rožnovskému, za obrovský kus práce, 
který pro obec odvedl. On naší obcí žije, dýchá pro ni a je to 

na Hrušovanech poznat. Já osobně bych mu chtěl poděkovat 
za osmiletou spolupráci na obecním úřadě. Byla to pro mě 
obrovská škola a jsem rád, že spolupráce bude i nadále urči-
tým způsobem pokračovat. Vážím si ho jako poctivého poli-
tika a cílevědomého a pracovitého člověka. Mám pocit, že se 
stal takovou ikonou, že když budou lidé v Hrušovanech mluvit 
o starostovi, budou tím ještě dlouho myslet pana Rožnovské-
ho. A já sám ho taky budu pořád oslovovat pane starosto. 

Poděkování si jistě zaslouží i paní Rožnovská, která se sta-
rostou tvořila výborný tandem a velmi dobře jej doplňovala. 
Přeji oběma vše dobré do další životní etapy.

ný směr, ale výjezd v  ul. Havlíčkova by 
nesplňoval předepsané rozhledové pa-
rametry. Je hotové osvětlení i  nainsta-
lován amplion rozhlasu, takže v  tomto 
ohledu obec žádné další úpravy nechys-
tá.

Obec získala pozemek se studnou 

na Sídlišti a dovršila její modernizaci. 

K jakému účelu bude dále sloužit? Jak 

obec naloží s přiléhajícím pozemkem 

okolo studny?

Modernizace strojovny umožňuje 
efektivnější využití studny, zejména pro 
hasiče. Ti již nebudou muset používat 
pitnou vodu z řadu. Dalším přínosem je 
využití vody pro obecní četu na zalévá-
ní stromů v letních měsících. Na velkou 
část přiléhajícího pozemku se rozšířila 
zahrada mateřské školy. Musí ale zůstat 
zachovaný manipulační prostor pro 
odběr vody. Kvůli tomu již moc plochy 
nezbývá. V minulosti proběhly diskuse, 
že by tam mohla být parkovací místa, 
nebo parčík s vodními prvky. Dokážu si 
představit i  workoutové hřiště. Nicmé-
ně jsem přesvědčen, že na tuto otázku 
odpoví podrobnější studie celého pro-
storu, kterou chceme pořídit. Sídliště 
se musí vnímat v  širších souvislostech, 

nikoliv jako jednotlivost odtrženou od 
ostatních.

Jaké jsou tvoje osobní priority pro 

toto volební období?

Moje priority souvisí s prioritami vo-
lebního programu. V oblasti školství chci 
pracovat hlavně na přestavbě školky na 
ulici Havlíčkova. Mám v úmyslu se také 
zaměřit na úpravy venkovních prostor 
základní školy a věnovat se i zahrádkám 
mateřských škol. Chci zajistit zvelebení 
veřejného prostranství obce. Týká se to 
například zdravé zeleně, dětských hřišť, 
laviček nebo parkovacích míst v  loka-
litách s  jejich nedostatkem. Za prioritu 
také považuji informovanost obča-
nů. Informovaní lidé se mohou lépe 
a ochotněji zapojit do dění v obci. Pro-
to již činíme první kroky k modernizaci 
webových stránek. Mnoho lidí mi gratu-
luje k nové funkci, ale chtěl bych, aby mi 
mohli pogratulovat na konci volebního 
období k tomu, co jsme zvládli a zlepšili. 
To je pro mě skutečná priorita.

Jedna z priorit obce je i přestavba 

MŠ na ulici Havlíčkova. V jaké fázi se 

tato investice nachází?

Proběhla veřejná soutěž na zajištění 

projektové dokumentace. Výsledkem je, 
že jejím zhotovitelem bude architekto-
nická kancelář caraa.cz. Ta projektovala 
například Sokec nebo prostor mezi Soke-
cem a základní školou. Proběhlo již jedno 
setkání, kde se vysvětlily některé drobné 
nejasnosti. Obec bude muset ještě zajis-
tit podklady pro projekt, tedy geologický, 
a radonový průzkum. Následně bude mít 
fi rma více než rok na to, aby projektovou 
dokumentaci dokončila.

Zůstaneš i nadále starostou Soko-

la?

Zatím ano. Je jasné, že budu muset 
být jakožto starosta obce na Sokol vý-
razně přísnější než na ostatní spolky, 
abych se vyhnul jakémukoliv podezření 
ze zneužívání střetu zájmu. Některé so-
kolské povinnosti jsem přenesl na ostat-
ní členy z vedení jednoty, protože mi na 
ně nezbývá tolik času. Tak uvidíme, jak 
se to osvědčí. Možná mě časová vytíže-
nost donutí skončit ve funkci starosty 
jednoty. Určitě bych si ale rád nechal 
alespoň nějaká cvičení s dětmi.

Na závěr bych chtěl popřát všem 
klidný advent, blízkost těch, na kterých 
nám záleží, a abychom dokázali myslet 
i na potřebné.

A máme tu čas adventu. Připomeňme si, že jde o dobu zklidnění, rozjímání, dobročinnosti a pro mnohé také o období 

duchovních příprav na Vánoce. Nenechme se ovlivnit spěchem a všudypřítomným shonem, není nutné mít dvacet 

druhů cukroví a doma se nemusí vše blýskat.

Užijme si tento čas s rodinou, přáteli, se svými blízkými, zkrátka tak, jak bychom si přáli.

Přejeme Vám krásně prožitý adventní čas plný klidu, pohody, radosti a úsměvů. 
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 Výběr ze zasedání zastupitelstva a rady
Pavel Kadlec

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:

• objednávku na servis požárního vozi-
dla MAN CAS 20 v ceně do 14 000 Kč 
u spol. Tourbus, a.s.,

• objednávku na 14 kusů stromů v ceně 
25 410 Kč u spol. Acer Etc. s.r.o.,

• objednávku na umytí východní a zá-
padní fasády zdravotního střediska 
v ceně 15 000 Kč u Marka Riedla, IČ: 
76255514,

• objednávku u  Ing. Jiřího Bajera, IČ: 
13372319, na zhotovení prováděcí 
projektové dokumentace na opravu 
ulice Masarykovy v ceně 423 500 Kč,

• objednávku posudku o ceně obvyklé 
pozemků v areálu bývalého cukrova-
ru, případně i pozemků dle geomet-
rického plánu, u  Ing. Tomáše Hudce, 
IČ: 47405163, za předpokládanou 
cenu do 20 000 Kč,

• navýšení nákladů na úpravu osvět-
lení ve sportovní hale na Jízdárenské 
ulici u  spol. EL-INSTA ENERGO s.r.o. 
o  5 808 Kč na celkovou částku 
204 490 Kč,

• objednávku výpočetní techniky 
(notebook + MS Offi  ce) u spol. Agerit 
s.r.o. v ceně 27 412,55 Kč,

• dodatek č. 1 smlouvy o  dílo na akci 
„Hrušovany – Propojení ulice Stá-
vání“ se spol. Svoboda a  syn, s.r.o., 
který zahrnuje vícepráce ve výši 158 
316,65 Kč a  prodloužení termínu do 
30. 11. 2022,

• smlouvu o  dílo „Přestavba Mateř-
ské školy, Havlíčkova v Hrušovanech 
u  Brna – projektová dokumentace“ 
se spol. caraa.cz s.r.o. v celkové ceně 2 
780 000 Kč bez DPH,

• smlouvu o zřízení věcného břemene 
se spol. Nej.cz s.r.o. za jednorázovou 
úplatu ve výši 46 297 Kč bez DPH v lo-
kalitě Stávání,

• smlouvu o zřízení věcného břemene 
se spol. EG.D, a.s., na pozemcích 406/2 
a 408/2, k. ú. Hrušovany u Brna, za jed-
norázovou úplatu ve výši 7 000 Kč bez 
DPH,

• smlouvu o  zřízení věcného břeme-
ne se spol. EG.D, a.s., na pozemcích 
406/1, k. ú. Hrušovany u Brna, za jed-
norázovou úplatu ve výši 11 000 Kč 
bez DPH,

• smlouvu o  zřízení věcného břeme-
ne se spol. EG.D, a.s., na pozemcích 
1879/22, 406/3, 408/3, 410/3, 412/11, 
k. ú. Hrušovany u Brna, za jednorázo-
vou úplatu ve výši 4 000 Kč bez DPH,

• objednávku 1 ks bezdrátového roz-
hlasu do lokality Stávání od společ-
nosti Bártek rozhlasy, s.r.o., v ceně 31 
141,77 Kč vč. DPH,

• mimořádný příspěvek pro Základ-
ní školu T. G. Masaryka Hrušovany 
u  Brna, okr. Brno-venkov, příspěvko-
vou organizaci, ve výši 301 998 Kč na 
pořízení nového konvektomatu do 
školní kuchyně,

• dodatek č. 1 ke smlouvě o  dílo č. 
01/102/2022 na realizaci stavby ve-
řejného osvětlení v  ulici Stávání se 
společností ENORM a.s., kterým se 
prodlužuje termín dokončení do 
30. 11. 2022,

• zřízení Komise pro zájmové činnosti, 
kulturu a sport,

• zřízení Komise pro moderní technolo-
gie,

• zřízení Komise dopravní a pro územní 
rozvoj,

• zřízení Komise životního prostředí,
• zřízení Komise škodní a majetkové,
• zřízení Komise mediální,
• zřízení Komise sociální a bytové,
• objednávku opravy stroje Vega 36 HP 

u spol. Traktorservis-ML, s.r.o., v ceně 
37 471 Kč.

Rada obce jmenuje:

• Mgr. Kateřinu Fraňkovou předsedkyní 
Komise pro zájmové činnosti, kulturu 
a sport,

• Ing. Radomíra Kurečku předsedou 
Komise pro moderní technologie,

• Bc. Filipa Kiowského předsedou do-

pravní a pro územní rozvoj,
• Ing. Jiřího Sekoru, MBA, předsedou 

Komise životního prostředí,
• Ing. Romana Pospíšila předsedou Ko-

mise škodní a majetkové.

Rada obce bere na vědomí:

• zápis z  dílčího přezkoumání hospo-
daření obce Hrušovany u Brna za rok 
2022 – bez zjištěných chyb a  nedo-
statků,

• rezignaci tajemníka na svoji funkci ze 
dne 20. 10. 2022.

Rada obce ukládá:

• starostovi vypsat výběrové řízení na 
pozici tajemníka obecního úřadu.

Zastupitelstvo obce zvolilo:

• starostou obce pro období 2022–
2026 Ing. Mgr. Pavla Kadlece,

• I. místostarostkou obce pro období 
2022–2026 Ing. Pavlu Dratvovou,

• II. místostarostou obce pro období 
2022–2026 p. Ing. arch. Dušana Kno-
fl íčka,

• členy rady obce Ing. Markétu Karba-
novou a Ing. Jana Šnajnara,

• Miroslava Rožnovského předsedou 
kontrolního výboru na období 2022–
2026,

• Ing. Jana Šnajnara předsedou fi nanč-
ního výboru na období 2022–2026.

Zastupitelstvo obce schválilo:

• odměny neuvolněným členům Za-
stupitelstva obce Hrušovany u Brna, 
které jsou poskytovány v  souladu 
s  nařízením vlády č. 338/2019 Sb., 
o  odměnách za výkon funkce čle-
nům zastupitelstev v  platném zně-
ní, a  to s  platností od 1. 11. 2022 
v  následujících výších: neuvolněný 
místostarosta 12 540 Kč, radní 3 000 
Kč, předseda výboru nebo komise 2 
970 Kč, zastupitel (jen zastupitel) 1 
070 Kč, příplatek za členství v komisi 
nebo výboru 200 Kč. Funkce se sčí-
tají dle zákona: nejvýše za tři funkce. 
Odměna pro zastupitele Ing. Miro-
slava Sopouška bude 0 Kč na jeho 
vlastní žádost;
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 Mapa závad

 Nouzová tlačítka 

Na našem webu obce www.hrusovanyubrna.cz je v pravém dolním rohu umístěn odkaz na mapu závad. Mapa je do-
stupná i zde: http://mapazavad-hrusovany.zidlochovicko.cz/. Můžete nahlásit jakoukoliv závadu či černou skládku v ka-
tastru obce. Výhodou aplikace je, že v mapě přesně označíte místo, kde se vada nachází. Můžete také průběžně sledovat, 
zda se závada řeší, a po jejím odstranění vám přijde zpráva, že byl váš požadavek vyřešen. Naší prioritou je reagovat na 
podněty občanů.

Osaměle žijícím občanům, převážně seniorům, ale nejen 
jim, nabízíme nouzová tlačítka. Tato tlačítka jsou napojena na 
obecní policii, starostu a místostarostku. Je-li osoba v nouzi, 
vyšle zmáčknutím tlačítka signál. Okamžitě k ní vyjede někdo 
s pomocí. Tlačítka se poskytují ve formě náramku a jejich vý-

hodou je, že je má potřebná osoba stále u sebe. Máte-li o tla-
čítko zájem nebo chcete-li se pouze informovat o jeho mož-
nostech a  fungování, zavolejte místostarostce obce Pavle 
Dratvové – tel.č.: 602 553 488 nebo sociální pracovnici obce 
paní Migotové – tel.č.: 608 874 276.

Dne 17. 10. 2022 proběhlo ustavující zastupitelstvo, 
a  v  Hrušovanech tak proběhly zásadní změny ve vedení 
obce. Novým starostou se stal teď již bývalý tajemník obec-
ního úřadu Ing. Mgr. Pavel Kadlec a novou místostarostkou 
se stala Ing. Pavla Dratvová, bývalá radní obce. Veškerá čin-
nost vedení obce se nedá shrnout do bodů z usnesení orgá-
nů obce, a proto bychom vás chtěli ještě stručně seznámit 
s tím nejzajímavějším z naší pracovní náplně:
•  Postupně se chodíme představovat zástupcům orga-

nizací v obci. Již jsme se setkali s  ředitelkami mateřské 
i základní školy a hlavní sociální pracovnicí domu důstoj-
ného stáří Villa Martha. 

• Seznámili jsme se s uživateli nouzových tlačítek, aby vě-
děli, kdo k nim může dojet, a měli k nám důvěru. O nou-
zových tlačítkách se můžete dočíst v samostatném člán-
ku.

• Představíme se zástupcům místních podnikatelů a deve-
loperů. Snažíme se navázat vazby tak, aby se nám dobře 
spolupracovalo.

• Přijeli zástupci architektonického ateliéru caara.cz, kteří 
budou zpracovávat projektovou dokumentaci pro re-
konstrukci mateřské školy na ulici Havlíčkova. Součás-
tí projektu bude i  rozšíření zahrady školky o  sousední 
obecní pozemek.

• Zjišťujeme možnosti provizorního zprovoznění vody, od-
padů a  elektřiny v  Loosově vile, aby byla bezpečná pro 
návštěvníky. Rádi bychom do vily přivedli nejen odborné 
hosty, ale i děti například ze zdejší základní školy. 

• Převzali jsme studnu na Sídlišti se zmodernizovaným 
strojním zařízením. Budou zde čerpat do cisterny vodu 
hasiči i zaměstnanci obce pro zálivku obecní zeleně. Ušet-
říme tím za poplatky za odběr vody z vodovodního řadu. 

• Dovezli jsme nové stromy, které nahradí uschlé stávající 
dřeviny. 

• Probíhají přípravy na inventarizaci majetku obce. 
• Začátkem listopadu jsme přivítali novou účetní, která se 

nyní zaškoluje pod vedením stávající účetní.
• Probíhá výběrové řízení na pozici knihovnice/knihovník, 

nyní jsme ve fázi pohovorů s vybranými uchazeči.
• Bylo vyhlášeno výběrové řízení na nového tajemníka. 

Uchazeči mohou do 21. listopadu podávat své nabídky.
• Postupně se chystáme na přípravu rozpočtu obce na příští 

rok, takže se scházíme s odborníky na různé oblasti čin-
nosti obce (webové stránky, dotace, kamerové systémy, 
energetické úspory apod.)

Budeme rádi za vaše podněty a připomínky. 
Pavel Kadlec: starosta@ouhrusovany.cz, +420 602 766 388

Pavla Dratvová: mistostarostka@ouhrusovany.cz, +420 602 553 488

 Z činnosti starosty a místostarostky
Pavel Kadlec, Pavla Dratvová

Pavla Dratvová

Pavla Dratvová

• vzdání se předkupního práva za-
psaného dle smlouvy o  předkup-
ním právu na pozemky p. č. 1656/23 
a 1656/24, k. ú. Hrušovany u Brna, ne-
boť podmínky stanovené ve smlouvě 
o prodeji pozemků z roku 1998 byly 
splněny.

Zastupitelstvo obce rozhodlo:

• přistoupit na nabídku společnosti 
BARONELA INDUSTRY s.r.o. na koupi 
pozemků v k. ú. Hrušovany u Brna p. č. 
572/19, 573/2, 574/2 a části pozemků 
p. č. 572/12, 572/14 a 572/15, na kte-
ré má v  souladu s  územním plánem 

předkupní právo, a  to za kupní cenu 
ve výši ceny v  místě a  čase obvyklé 
či ceny zjištěné; za předpokladu, že 
s touto koupí vydá společnost Waldvi-
ertler Sparkasse Bank AG, id.č.FN 
36924 a, Sparkassenplatz 3, 3910, 
Zwettl, Rakousko, písemný souhlas.
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 Knihovna

Nové knihy:

Vondruška, V. – Anděl smrti (historická krimi)
Nikolai, M. – Čokoládovna 1,2,3 (sága, Německo, 20. století)
McQuestion, K. – Dítě noci (thrieller, napínavý román, sousedi)
Kallentoft, M. – Dívej se, jak padám; Poslouchej, jak šeptám (krimi 
romány)
Henn, C. – Knihonoš (laskavý příběh o kouzlu čtení a o přátelství)
Martinová, M. – Poslední knihkupectví (román, knihy, válka, 
předčítání)
Cameron, B. – Psí Vánoce (pěkný předvánoční příběh jedné ro-
diny)

Erskine, B. – Spřádači snů (dramatický příběh o ztracené lásce, 
zradě a pomstě)
Dán, D. – Studna (další detektivní příběh)
Riedová, E. – Suďte spravedlivě (středověké detektivní příběhy)
Havlíček, S. – Syn buvola (lékárník v Africe)
Niedl, F. – Štvanice, Pohled šelmy, Plavba do neznáma, (dobro-
družné romány)
A mnoho dalších.
V knihovně i nadále probíhá kroužek ručních prací, pokračují be-
sedy o brněnském podzemí, celé třídy dětí si chodí půjčovat knihy 
a na besedy.

Vážení občané Hrušovan u Brna, rádi 
bychom s Vámi sdíleli nejnovější zajíma-
vosti, které se v  letních měsících udály 
v MAS Podbrněnsko – neziskové organi-
zaci zabývající se regionálním rozvojem, 
které je Vaše obec členem.

Přehled obecních poplatků v roce 2023

1) Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a  odstraňování komunál-

ních odpadů

VÝŠE POPLATKU BUDE UPŘESNĚNA 19. 12. 2022. 

Poplatek platí všichni občané s trvalým pobytem v Hru-
šovanech u Brna, i ti, kteří mají adresu na ohlašovně, děti do 
6 let poplatek neplatí.

Povinni platit jsou i cizinci, kteří mají na území České re-
publiky povolen trvalý nebo přechodný pobyt na dobu del-
ší než 90 dnů, i osoby pobývající na území České republiky 
přechodně po dobu delší 3 měsíců.

Dále se poplatníkem stává fyzická osoba, která má ve 
vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo 
rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzic-
ká osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzic-
kou osobu; má-li ke stavbě určené k  individuální rekreaci, 
bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, 
jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně. 

Tento poplatek je splatný do 31. 5. 2023.

2) Hřbitovní poplatky

    - nájem hřbitovního místa    4,- Kč m2/rok
    - služby spojené s provozem  55,- Kč m2/rok

MAP III

V  létě tohoto roku se rozběhly nava-
zující projekty Místních akčních plánů 
rozvoje vzdělávání SO ORP Pohořelice 
a  Židlochovice, kde MAS Podbrněnsko 
spolu s  městem Židlochovice plánuje 

3) Poplatky za psa 

1. pes 400,- Kč       2. a každý další pes 400,- Kč
Důchodci
1. pes 200,- Kč       2. a každý další pes důchodci 200,- Kč

4) Platby z pronájmu pozemků

-  dle nájemních smluv

5) Platba za vyhrazené parkování

Poplatky 2 – 5 jsou splatné do 31. 3. 2023.

Oznamujeme občanům, že upřednostňujeme bezho-
tovostní platbu na účet obce 2022877339/0800. Variabilní 
symbol je číslo domu, do poznámky uveďte příjmení. Dále 
je možnost platit QR kódem, který je na našich stránkách, 
kartou nebo na pokladně OÚ v hotovosti.

Pokud občané v roce 2022 třídili odpad (modrá a žlutá 
popelnice), může být jejich částka jiná, a proto je potřeba 
si před zadáním bezhotovostní platby zavolat na pokladnu 
OÚ, Jana Seďová – tel. 547 236 117 – a zjistit její výši.

Veškeré poplatky se vybírají v úřední dny:

pondělí 6.30 – 17.00 hodin
středa   6.30 – 17.00 hodin

 Místní akční skupina Podbrněnsko

 Obecní poplatky se budou vybírat od 16. 1. 2023

Anna Kalandrová

Jana Seďová

Jarmila Kresová, knihovnice

Informace ze samosprávyInformace ze samosprávy

vzdělávací aktivity a celkový rozvoj vzdě-
lávací politiky na území Pohořelicka a Žid-
lochovicka. V rámci navazujících projektů 
Místních akčních plánů vzdělávání III 
vznikne v nadcházejících letech na zákla-
dě zhodnocení současné situace územní 
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akční plán v  oblasti vzdělávání, kterým 
bude rozvíjen systém sdílení a předává-
ní aktivit mezi vzdělávacími institucemi. 
Naplánují se i akce na další roky, jako jsou 
například vzdělávací konference, seminá-
ře, exkurze za novými metodami výuky 
nebo vzdělávání pedagogů. 

ZALOŽENÍ ENERKOMU

V červnu jsme na naší MAS společně 
s osmi starosty z našeho území odhlaso-
vali vznik spolku ENERKOM Podbrněnsko 
zabývajícího se komunitní energetikou. 
Naše činnost je zatím pouze v plenkách, 
chceme se však zasadit o  energeticky 
soběstačnější, ekonomicky silnější a eko-
logicky šetrnější region. Naši činnost 
bude prozatím tvořit především infor-
mační a  technická podpora pro členy 
spolku ohledně tématu energetiky, ma-
pování energetických úspor a  podpora 

vzniku obnovitelných zdrojů energie 
a sdílení zdrojů a energií mezi členy. Vý-
hodou vzniklého spolku bude možnost 
společně překonávat překážky a efektiv-
ně čerpat dostupnou dotační podporu.

PRV

V  letošním roce jsme vyhlašovali 
z Programu rozvoje venkova Výzvu č. 6. 
Vyhlášená byla od 15. března do 15. dub-
na a bylo přijato 28 žádostí o dotaci ve 4 
otevřených Fichích (oblastech). Do výzvy 
se tak přihlásil rekordní počet žadatelů. 
Z celkového počtu 28 žádostí jich 9 přišlo 
z SO ORP Židlochovice. Žádostí bude na-
konec podpořeno 24.

Program rozvoje venkova podpo-
ruje projekty z  různých oblastí. Největší 
oblibě se těší oblast na podporu země-
dělců, po ní následuje podpora nezemě-
dělských subjektů, podpora zpracování 

a  uvádění zemědělských produktů na 
trh a nakonec i podpora rozvoje vesnice 
a základních služeb na venkově. 

V  příštím roce se chystáme vyhlašo-
vat poslední výzvu z  Programu rozvoje 
venkova vztahující se k evropskému pro-
gramovému období 2014 – 2021. Potom 
nás čeká již nové programové období 
a podpora lokálních zemědělců v rámci 
programu Společné zemědělské politi-
ky. Doufáme, že se nám tímto způsobem 
podaří podpořit i někoho z Vás, občanů 
Hrušovan. Informace o  nejnovějších vý-
zvách průběžně zveřejnujeme jak na 
webu MAS Podbrněnsko (podbrnensko.
cz), tak na facebookové stránce naší MAS. 
Pokud se Vám v hlavě rodí nápad, který 
byste chtěli podpořit, nebojte se na nás 
obrátit! V  minulosti jsme již podpořili 2 
projekty z  Hrušovan na technologický 
rozvoj podnikání.

Stejně jako každý rok se i letos připravuje Oblastní charita 
Rajhrad na tradiční Tříkrálovou sbírku.

Velice si vážíme Vaší podpory, která rok od roku sílí a díky 
níž můžeme nadále odborně i lidsky pomáhat seniorům, ne-
vyléčitelně nemocným lidem, osobám se zdravotním a men-
tálním postižením, v sociální a hmotné tísni nebo ohroženým 
dětem a mládeži. Díky Vašim příspěvkům jsme mohli uskuteč-
nit některé z  projektů a  u  jiných jsme se posunuli kupředu. 
Chtěli bychom Vás poprosit o podporu i v  letošním ročníku 
Tříkrálové sbírky. Díky Vám můžeme dál pečovat o potřebné, 
a naplňovat tak charitní poslání. 

Výtěžek z chystané koledy plánuje Charita Rajhrad vy-

užít na:

• pořízení dřevěných polstrovaných židlí do Domova se 
zvláštním režimem sv. Luisy,

• výmalbu pokojů klientů Domova se zvláštním režimem sv. 
Luisy,

• vybudování parkoviště pro automobily terénních služeb,
• otevírání bezpečnostních dveří na lůžkových odděleních 

hospice čtečkou čipů,
• pořízení automobilu pro personál Domácí zdravotní péče,
• vybavení zrekonstruovaných prostor Domu léčby bolesti 

s hospicem sv. Josefa,
• podporu mobility v terénu pro odborné sociální poraden-

ství a Charitní záchrannou síť,
• zakoupení polohovacích pomůcek pro přesun klientů 

Charitní pečovatelské služby.

V tuto chvíli můžeme naše příznivce odkázat na webové 
stránky rajhrad.charita.cz, kde najdou aktuální informace. Za-

sláním fi nanční částky na sbírkový účet či prostřednictvím QR 
kódu nás můžete podpořit již nyní. Rád bych Vás také pozval 
na sledování Tříkrálového koncertu v neděli 8. ledna 2023 od 
18 hodin na ČT1. 

V Hrušovanech u Brna bude tradiční koleda pro Tříkrá-

lovou sbírku probíhat v sobotu 7. ledna od 9:00. Kasička 

bude umístěna rovněž na obecním úřadě až do 15. ledna.

Prosíme zájemce o účast, a to jak děti, tak jejich dospě-

lé průvodce, aby se hlásili na e-mail: starosta@ouhruso-

vany.cz nebo telefonicky na 602 766 388.

 Tříkrálová sbírka 2023
Zdeněk Strašák, ředitel Oblastní charity Rajhrad

V Hrušovanech u Brna bude tradiční koleda pro Tříkrá-

lovou sbírku probíhat v sobotu 7. ledna od 9:00. Kasička

bude umístěna rovněž na obecním úřadě až do 15. ledna.

Prosíme zájemce o účast, a to jak děti, tak jejich dospě-

lé průvodce, aby se hlásili na e-mail: starosta@ouhruso-

vany.cz nebo telefonicky na 602 766 388.
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Pan Podzim zavítal i do naší školky. Po-
zorovali jsme proměny přírody, zbarvující 
se listí, dozrávání ovoce, zeleniny a  ne-
chybělo poznávání podzimních plodů.

Různými výtvarnými a  pracovní-
mi činnostmi jsme rozvíjeli tvořivost 
a  fantazii dětí. K  oblíbeným aktivitám 
patří práce s plody podzimu. Děti pekly 
brambory, jablečný závin, vyzkoušely si 
tvoření z listů a kaštanů.

K podzimu patří dýně. Ty jsme si spo-
lečně s  rodiči s  nadšením vydlabali při 
podzimním tvoření na školní zahradě. 

Počasí nám přálo, tak se nám akce vyda-
řila. Maminky napekly výborné mouční-
ky, paní učitelky uvařily dýňovou polév-
ku a udělaly dýňovou pomazánku.

V  říjnu nás navštívily naše oblíbené 
„Tetiny“, aby nám opět zahrály divadlo. 
Tetiny nás jako vždy velmi pobavily a ro-
zesmály.

Jelikož nám přálo počasí, trávili jsme 
co nejvíce času venkovními aktivitami, 
vypravili jsme se do židlochovického par-
ku, do vinohradu, k velkému rybníku. Po-
máhali jsme paní školnici při hrabání listí. 

 Podzim v mateřské škole
Petra Dohnalová, foto: Eva Urbánková

V  listopadu jsme nezapomněli na 
naše blízké zesnulé a  uctili jsme jejich 
památku zapálením svíčky a povídáním 
si o Dušičkách.

Jako každý rok i letos jsme se vydali 
se svatým Martinem na bílém koni do 
průvodu s lucernami a lampióny.

Podzim se velmi rychle přehoupne 
a  přijdou Vánoce. Čeká nás mikulášská 
nadílka, vánoční besídky, vánoční nadíl-
ka.

Všem vám přejeme krásné podzimní 
dny.

Ze života obceZe života obce
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 Základní škola

Dýňování

Překvapení v parku Začínáme spolu ve 2. A

Malujeme podzim
Třídní učitelky prvních tříd

Vladimíra SuchánováJitka Coufalová 

Iveta Bidrmanová

Ve čtvrtek 20. 10. jsme se společ-
ně s  dětmi z  prvních tříd a  jejich ro-
diči sešli na Sokecu, abychom oslavili 
Halloween. Děti přišly v  nádherných 
maskách a  skoro každý přinesl něja-
kou dobrotu se strašidelným názvem. 
Ochutnali jsme tak pavoučí očička, 
upíří larvy, krvelačné šneky, děsu-
dort, tyčinky s  čarodějnickými nehty 
a mnoho dalších. A i když to podle ná-
zvu nevypadá, všechny pokrmy byly 
výborné a ze stolů rychle mizely. Děti 
si vydlabaly s pomocí rodičů dýně, vy-
robily si masky na obličej a  vytvořily 
mašličky na ocas papírovému drako-
vi, který nám teď zdobí chodbu školy. 
Bylo to velmi příjemné odpoledne, 
které si určitě rádi zopakujeme.

Ve čtvrtek 13. 10. jsme s druháky, v hodině pr-
vouky a hudební výchovy, byli na procházce v zá-
meckém parku v Židlochovicích. Pozorování pod-
zimní přírody a rostlin doplnil i statný jelen, který 
za stromem pozoroval nás. 

Milým překvapením pro nás byla slečna v les-
nické uniformě, která nesla shozy vysoké zvěře. 
Ochotně nám je ukázala a  dětem vysvětlila roz-
díl mezi rohy a parohy. Teď už všichni bezpečně 
poznáme rohaté mufl ony, parůžky srnce a paroží 
jelení a dančí.

Naše štěstí ten den opravdu stálo za to. U vý-
chodu z  parku jsme potkali děti a  paní učitelky 
z MŠ. Z té „naší“. Takže většina dětí se radostně po-
zdravila s bývalými spolužáky a paními učitelkami.

Školní rok je v plném proudu a už tu 
máme podzim. Děti v 1. B se nejenom 
učí číst, psát a  počítat, ale také rády 
malují. V  hodině výtvarné výchovy se 
zaměřily na barevné otisky podzimních 
listů. Dětská krea-
tivita je pro ostatní 
děti inspirativní. 
Krásy podzimu po-
znáváme v  podo-
bě podzimních vy-
cházek do blízkého 
okolí. Jak podzim 
čaruje, nachází děti 
souvislosti mezi 
změnami jednot-
livých ročních ob-

V září jsme se sešli všichni o pár centimetrů vyšší a spoustu zkuše-
ností bohatší. Někteří nám hrdě ukázali i svůj prázdninový deník. Škol-
ním rokem nás doprovází plyšový kamarád Ouško, kterého si berou 
děti na víkend domů, a pak nám vypráví nové zážitky.

Každý žák je originální, proto společně hledáme cestu, jak být kama-
rády a jak by se nám nejlépe učilo. Kromě frontální výuky si žáci pomá-
hají ve skupinkách nebo se snažíme alespoň jednou týdně učit venku. 
Zpestřením byl i výukový program Country tance. 

Fantazii se meze nekladou, což jsme ocenili ve fotosoutěži „Já jako 
podzim“ a při popisu podzimních skřítků. Např. Verunka skřítka popi-
suje následovně: „Je malý jako kulička borůvky. Rád pozoruje zvířátka. 
Jmenuje se Malíček.“ Natálka s Kristýnkou vymyslely básničku: „Podzim, 
podzim, ten je skvělý, zdravíme ho pokřikem. Padá listí, vítr věje, zdra-
víme tě, podzime.“ Čteme knížky, užíváme si přestávky při hře či obje-
vech, hodnotíme své pokroky a zpíváme si hit Celé Česko čte dětem.

1.B maluje podzim

2.A se učí venku 2.B v židlochovickém parku

dobí, která jsou součástí výuky v hodi-
nách prvouky. Sbíráme listí, přírodniny 
a pracujeme s encyklopedií. Žáci se rádi 
dozvídají nové věci, které uplatní v dal-
ších letech svého vzdělávání.
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Dopravní hřiště

Výprava na Akátovou věž

Lenka Šnajnarová

Michal Řihánek     

Čtvrťáci navštívili v  říjnu dopravní 
hřiště v Hustopečích. Vůbec netušili, že 
chovat se správně jako cyklista nebude 
tak jednoduché.

Nejdříve nás čekala trocha nezbytné 
teorie – dopravní značky a chování na 
silnici. V kolektivu nám to ještě šlo, vý-
sledky testů však ukázaly, že se máme 
ještě co učit. Následovala jízda zruč-
nosti, která také nebyla zrovna nejjed-
nodušší. Převáželi jsme kostku, podjíž-
děli pod překážkou, řídili jednou rukou 
a  projížděli slalom. Někdo zvládl vše 
v pohodě, někdo se trochu potrápil. Nej-
zajímavější to však bylo přímo v akci „na 
silnici“ (naštěstí jen na hřišti). Dávat na 

Konečně vyšlo dobré počasí plné slunečních paprsků, 
a tak se v pátek 7. 10. třídy 4. ročníku mohly vydat na příro-
dovědnou vycházku zaměřenou na určování a sbírání pod-
zimního listí. 

Nejprve jsme ovšem museli dobýt vrchol 355 m vysokého 
Výhonu. To se podařilo poměrně lehce, po necelých dvou ho-
dinách chůze ze školy jsme zdolali i nejprudší stoupání a sta-
nuli pod 14,5 m vysokou rozhlednou. Ta zde stojí již od roku 
2009 a zdá se, že je stále v dobré kondici. Byla docela slušná 
viditelnost, tak jsme se pořádně rozhlédli po okolí, od Pálavy 

přes Židlochovice, Blučinu, Telnice, samozřejmě i naši školu až 
po Rajhrad a Brno. Smluvený signál z rozhledny kolegům ve 
škole nevyšel, bylo to přece jen dost daleko a nikoho vlastně 
nebylo vidět. 

V další etapě jsme sešli zpět do Židlochovic a v cukrárně 
na náměstí se náležitě občerstvili. Potom jsme to „vzali“ přes 
zámecký park, kde byla příležitost nasbírat nejvíce druhů su-
chého listí. Do školy jsme dorazili právě včas, abychom se po 
„vyhládnutí“ pořádně najedli ve ŠJ. Byla to krásná vycházka 
v barvách podzimu i babího léta.

4.B na dopravní hřišti

Čtvrťáci na Akátové věži Čtvrťáci na rozhledně

vše pozor vyžadovalo velké soustředění 
a nestačili jsme se divit, kolik přestupků 
lze během chvíle zvládnout. Rejdili jsme 
na kolech mezi křižovatkami a nestíhali 
vnímat všechny dopravní značky, uka-
zovat jednou rukou vybočení ze směru 
jízdy, dávat přednost zprava a zastavo-
vat před semaforem. Leckterým se po-
vedlo jet na červenou nebo třeba v pro-
tisměru, oříškem byl i  kruhový objezd. 
Pan instruktor postupně vyřazoval ty, 
kteří by způsobili kolizi na silnici.  

Dopoledne jsme si užili, pobavili 
jsme se i zjistili, co je potřeba ještě do-
trénovat. Na hřiště pojedeme ještě jed-
nou v květnu a už se moc těšíme!
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Výlet za poznáním Harryho Pottera očima dětí

Harry Potter 

T. Ch., 5. B
Ve čtvrtek jsme jeli se školou na 

výlet. Dojeli jsme na starou hájenku 
v Břeclavi, tam nás rozhodili do skupi-
nek – bradavických kolejí. Každá sku-
pinka měla hlavního čaroděje. Zjistili 
jsme, že Harry Potter zkameněl a Her-
miona nám pomohla plnit úkoly k jeho 
obživení. Museli jsme projít sedmi 
úkoly, za splnění všech nám Hermiona 
dala obálku, ve které byla písmenka. 
Naším posledním úkolem bylo sesklá-
dat zaklínadlo, kterým jsme Harryho 
osvobodili. Ten nám za odměnu ukázal 
kouzlo. Byl to skvělý výlet.  

Výlet do Břeclavi

S. Ch., 5. B
Dne 29. 9. 2022 jsme jeli s  5. A. do 

Břeclavi na hájenku. Nejdříve vlakem 
a potom autobusem, také jsme museli 
jít kousek pěšky. Tam nás uvítala jedna 
paní a rozdělila do týmů, každý tým měl 
svého ředitele, nebo ředitelku. Spolu 
jsme vymysleli název týmu a pak soutě-
žili. Létali jsme třeba na koštěti, zvedali 
matičky hůlkou a  měli další podobné 
soutěže. Hráli také společnou hru se 
všemi – každý tým dostal obálku s pís-
menky a z těch měl složit zaklínadlo ke 
kouzlu. Kdo jej složil, poslal vybraného 
běžce kolem stromu do starých vrátek 
a tam musel Harryho odčarovat tím za-
klínadlem, které složili. První tým, kte-

rému se to podařilo, vyhrál a dostal za 
odměnu jojo. Na konci byla ještě disko-
téka. Výlet se mi moc líbil, bylo to super.

Výukový program Harry Potter

E. S., 5. B
Ve čtvrtek 29. 9. jsme navštívili há-

jenku v  Břeclavi. Z  Hrušovan jsme jeli 
vlakem do Břeclavi, autobusem k hájen-
ce a kousek pěšky. Když jsme došli k há-
jence, tak jsme se nasvačili a pak si nás 
svolali. Rozdělili nás do čtyř týmů (ko-
lejí). Každý tým měl jednoho profesora. 
S profesorem jsme plnili úkoly. Bylo jich 
11. Jakmile jsme všechny úkoly splni-

li, tak jsme dostali tři obálky. Poté jsme 
čekali na ostatní, až budou mít hotovo. 
Když úkoly všichni dokončili, tak jsme 
hráli poslední hru. Z obálek jsme vysy-
pali kartičky, na kterých byla písmena, 
ze kterých jsme museli složit zaklínadlo. 
Jakmile jsme ho složili, tak někdo z týmu 
vyběhl a musel běžet k altánu, kde byl 
zkamenělý Harry Potter. Zaklínadlem ho 
odčaroval a jeho tým vyhrál. Vítězný tým 
dostal kouzelné dřevěné jojo. A  nako-
nec jsme si zatancovali s Hello Kitty, mi-
moněm a Chasem z Tlapkové patroly. Už 
jsme jen dojeli do Hrušovan, naobědvali 
se a šli domů. Výlet se mi moc líbil.

Výlet za poznáním Harryho Pottera

Želešická růže 
Mirka Karbanová 

Po dvou letech pořádala ZŠ 
Želešice závody v  přespolním 
běhu „Želešická růže“.  Vybrali 
jsme čtyři dívky a čtyři chlapce ze 
čtvrtých a  pátých tříd, kteří naši 
školu chtěli na těchto závodech 
reprezentovat.  Pořadatel měl vše 
výborně zorganizováno a  z  nás 
postupně spadly obavy z nezná-
mého. Start byl pro jednotlivé ka-
tegorie hromadný a na úzké polní 
cestě i  trochu nebezpečný. Jako 
první startovala skupina 49 kluků. 
Běželi náročnou trať v délce 1000 
m. I když nejsou trénovaní běžci, 

doběhli ve středu tabulky od 20. 
po 35. místo. Po klucích vyběhlo 
43 děvčat na trať dlouhou 800 
m. Když se blížily do cíle, už jsme 
viděli, že budeme mít medaile. 
Jako druhá doběhla Elena Suchá-
nová, třetí pak Stela Chmelková. 
Tato děvčata dostala medaile za 
běh jednotlivců a jako tým spolu 
s Míšou Volcovou a Arminou Šim-
kovou vybojovaly pro naši školu 
první místo. Kromě spousty darů, 
medailí, diplomů a poháru jsme si 
přivezli i krásnou sazenici želešic-
ké růže. Želežická růže
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Výprava do říše tajemných močálů

Výprava do říše tajemných močálů

Podzim ve školní družině

Kristýna Jandíková

Vychovatelky školní družiny

Nastal podzim a  rytíři Družinového 
království začali zase toužit po dobro-
družství. A  tak král otevřel nové číslo 
Královských novin a cíl další výpravy byl 
jasný. O pomoc tentokrát prosil zoufalý 
panovník Zahradní říše, Králíček III., jehož 
království zachvátila prapodivná choro-
ba. Agresor? Zákeřný panovník Černého 
království, Zloslav XI., který ovládá tem-
né síly a  jehož cílem bylo prostřednic-
tvím nemoci ochromit všechny obyva-
tele a zmocnit se tak území Zahradního 
království. Řešení? Najít lektvar proti této 
nemoci. Kde? V nedaleké Říši tajemných 
močálů, kde sídlí čarodějnice Strašimíra 
schopná namíchat jakýkoli lektvar. Ale 
dostat se k čarodějnici? Takřka nemožné. 
Sama Strašimíra totiž, ve snaze zbavit se 
davů senzacechtivých turistů proudících 
dennodenně do její říše, vybudovala so-
fi stikovaný systém bran, které k  jejímu 
sídlu pustí jen ty, kteří splní všechny ne-
lehké úkoly…

Naše rytířská družina ihned vyrazila 
podle mapy s  vyznačenými branami, 

První dny ve školní družině probíhaly ve znamení sezna-
mování. Děti se seznamovaly s provozem, pravidly družiny 
a novým docházkovým systémem. Uvítali jsme nejen staré, 
ale i nové kamarády – nejmenší prvňáčky. Povídali jsme si 
o zážitcích z prázdnin. Zahráli jsme si řadu her a soutěží, kde 
se děti naučily spolupracovat v týmu a hrát podle pravidel 
fair play.

Teplé slunečné počasí nám umožňovalo trávit spoustu 
času na školním dvoře a školní zahradě. Děti malovaly kří-
dami na chodník, jezdily na koloběžkách, hrály míčové hry 

a vyzkoušely si svoji zručnost na lezecké stěně. Hezké počasí 
nás také vylákalo na vycházky do okolí naší školy, kde jsme 
pozorovali proměny přírody během podzimu.  

Barvami podzimu se inspirovaly při výtvarné práci. Děti 
si vyzkoušely různé výtvarné a pracovní techniky. Malovaly 
barevné stromy, zavařovaly ovoce do sklenic a tvořily účesy 
z listí. Vznikly krásné obrázky na naše nástěnky. 

Stejně jako celá naše škola i družina se zapojila do pro-
jektu „Celé Česko čte dětem“. V každém oddělení si denně 
společně s dětmi čteme příběh nebo pohádku z knížky.

kterou zaslal král Králíček. První svitek 
a základní informace – chovat se obe-
zřetně, držet se pospolu a nedělat příliš 
velký hluk. V případě vyrušení čaroděj-
nice z její bohulibé práce totiž poznáme 
její děsivou stránku. A  případný střet 
s  jejími strážci by mohl mít fatální dů-
sledky. Na radu krále Králíčka je každý 
rytíř vybaven jednoduchým vlastnoruč-
ně připraveným nápojem, který zajistí 
ochranu před všemi čarovnými bytost-
mi. Navíc u každého stanoviště vysíláme 
agenta-průzkumníka na obhlídku teré-
nu a  odříkáme ochran-
né heslo, které znásobí 
sílu celé skupiny…

Postupovali jsme hr-
dinně nebezpečným te-
rénem od jednoho sta-
noviště k dalšímu. Strmý 
sráz, nebezpečný most 
nebo temný hájek. Jen-
že najednou… hejno 
ptáků na obloze. Strážci! 
Plni strachu, ale odhod-

láni nevzdat se, pelášíme dál. Při dalším 
střetu s domnělým strážcem v podobě 
podezřelého brouka si dodáváme od-
vahu několika loky našich domácích 
nápojů… A konečně! Sídlo čarodějnice 
Strašimíry. Vše vypadá hrozivě, ozývá se 
zlověstný řev ptáků. Poslední úkol plní ti 
nejodvážnější – přiblížit se k sídlu a tři-
krát potichu odříkat název požadované-
ho lektvaru.  A pak honem pryč! S dob-
rým pocitem, že jsme překonali strach 
a pomohli zachránit další království…  

Zájmové kroužky a projekty
Jarmila Motlíčková, ředitelka školy

Teplé dny pomalu přecházejí 
v chladnější podzimní, ráno vstáváme 
do tmy, často i do mlhy. Příjemná byla 
změna letního času. Za pár dnů máme 
za sebou první čtvrtletí školního roku. 
Kromě pilné výuky jsme zahájili čin-
nost zájmových kroužků: zpěvohrátek, 
hruščat, dvou logopedických, kerami-
ky, vybíjené, šikulů, fl orbalu, her pro 
děti, španělštiny hrou, kroužku se škol-

ním psychologem a  kroužku veselé 
vědy – vědeckých pokusů. Někteří žáci 
navštěvují nepovinný předmět nábo-
ženství.

Všichni žáci si vyzkoušeli svoje ta-
neční umění v programu Country tan-
ců.

Naše škola se opět zapojila do 
projektu Doučování a  obdržela další 
fi nanční prostředky. Použijeme je na 

individuální nebo skupinové doučo-
vání žáků, které realizují naši učitelé 
v odpoledních hodinách pro žáky, kteří 
toto doučování potřebují. 

Také jsme požádali o fi nanční pro-
středky z  Operačního programu Jan 
Amos Komenský: šablony pro MŠ a ZŠ 
I  OP JAK. Prostředky budeme čerpat 
v ZŠ a ŠD na personální podporu a ino-
vativní vzdělávání účastníků zájmové-
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 Sbor dobrovolných hasičů
Eva Malá, foto: Julie Weisová, Roman Pospíšil

Činnost kolektivů mladých hasičů jsme započali první 
soutěží Okresní ligy mládeže, která se konala 10. září v Syrovi-
cích. Zúčastnilo se ho družstvo mladších žáků. Umístili se sice 
na předposledním místě, ale jde o první soutěž po přechodu 
většiny žáku z kategorie přípravka. Pro děti to byla dobrá zku-
šenost.

Schůzky pokračují v  hasičské zbrojnici i  na podzim: pří-
pravka se schází v pondělí v 17–18 hod., mladší a starší žáci 
v pátek v16–18 hod.

První říjnovou sobotu se konal branný závod v Kuřimském 
Jestřabí, kterého se zúčastnilo družstvo mladších a  starších 
žáků, za dorost nás reprezentoval Petr Jurásek.

Pro klub důchodců jsme uspořádali mezigenerační dia-
log, který proběhl 19. října v prostorách nového Sokecu.

Členové sboru se 5. listopadu zúčastnili školení rozhod-
čích požárního sportu v  Přísnoticích, po úspěšném složení 
zkoušek získal sbor kvalifi kované rozhodčí pro soutěže do-
spělých hasičů. Dne 19. listopadu budeme ve sportovním 
areálu pořádat tradiční soutěž v uzlování, která byla přeruše-
na v minulých letech epidemií covidu-19. 

V  příštím roce plánujeme uspořádat tradiční Hasičský 
ples, a to v sobotu  21. ledna 2023, také ve sportovním areálu. 

Za SDH Hrušovany u Brna Vám přejeme veselé Vánoce 
a šťastný nový rok 2023.

ho vzdělávání. Projekt bude realizován 
od 1. 9. 2022 do března 2024 a škola by 
měla obdržet 2 123 866 Kč.

Na prevenci digitální propasti jsme 
obdrželi 98 000 Kč, na rozvoj infor-
matického myšlení žáků a  jejich digi-
tálních kompetencí 197 000 Kč. Tyto 
prostředky využijeme na zakoupení 
digitálních učebních pomůcek.

Již 31. 5. 2021 schválilo zastupitel-
stvo obce investiční záměr obce na rea-
lizaci projektu „Modernizace odborných 
učeben – ZŠ Hrušovany u Brna“ v před-

pokládaných fi nančních nákladech 10,5 
mil. Kč, včetně DPH. Od obce škola obdr-
žela investiční příspěvek ve výši 600 000 
Kč na realizaci projektu – studii provedi-
telnosti a prováděcí projekt, které zpra-
covala Regionální poradenská agentura 
Brno. Žádost o poskytnutí dotace bude 
podána z programu Evropského fondu 
pro regionální rozvoj (IROP) po otevření 
výzvy.

Všichni jsme se zapojili do projek-
tu Celé Česko čte dětem. „Pravidelné 
předčítání dětem má obrovský význam 

pro rozvoj jejich emocionálního zdraví. 
Předčítání rozvíjí paměť a  představi-
vost, učí myšlení. Stačí 20 minut den-
ně. Každý den…“ jsou názory autorů 
tohoto projektu, se kterými naprosto 
souhlasíme. Proto i v naší škole podpo-
rujeme čtení ve všech hodinách, pravi-
delně navštěvujeme místní knihovnu, 
rádi trávíme vyučovací hodiny v  naší 
učebně – čítárně, čteme v  hodinách 
z knihy na pokračování apod. Budeme 
rádi, když nás rodiče v naší snaze pod-
poří a doplní.

Branný závod v Kuřimském Jestřabí

Školení rozhodčích požárního hasičského sporu v Přísnoticích

Mezigenerační dialog

Branný závod v Kuřimském Jestřabí
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 Klub seniorů

Zájezd do Třebechovic a na zámek Častolovice

Floria Kroměříž 2022 

Eliška Kubová, foto: Eliška Kubová, Petra Teturová

Eliška Kubová

Třebechovice pod Orebem jsou 
město nacházející se třináct kilometrů 
východně od Hradce Králové pod vr-
chem Oreb. Navštívili jsme tam Muze-
um betlémů. Je zde vystaveno na 400 
betlémů nebo jejich částí. Nejdůleži-
tějším a  zároveň nejvzácnějším expo-
nátem je jedinečný mechanický ručně 
vyřezávaný Proboštův betlém, který je 
od roku 1999 národní kulturní památ-
kou. V betlému, který je dlouhý 7 metrů, 
3 metry široký a téměř 2 metry vysoký, 
lze napočítat více než 2000 postaviček, 
z toho 400 pohyblivých. Jsou poháně-
ny jemným mechanismem. Figurky 
představují Svatou rodinu, na dalších 
místech pak najdeme postavy řemesl-
níků, rolníků a další.

Při jejich vyřezávání se nechal řezbář 
inspirovat lidmi z Třebechovic a okolí.

V  muzeu jsme mohli zakoupit ně-
které betlémy a jiné upomínkové před-
měty.

Po prohlídce muzea jsme odjeli do 
motorestu v Kostelci nad Orlicí na oběd.  
Oběd dle vlastního výběru byl výborný, 
byli jsme spokojeni.

Potom jsme zamířili do Častolovic 
navštívit tamější zámek. Z  parkoviště 
od autobusu jsme prošli oborou ko-
lem zvěřince a  částečně i  parkem. Zá-
mek Častolovice patří k  nejkrásnějším 
renesančním zámkům u  nás. V  roce 
1993 získala rodový majetek v  restitu-
ci nynější majitelka paní Diana Phipps 
Sternbergová. Provedla celkovou ob-
novu a oživení zámeckých prostor a zá-
meckého okolí. K zámku patří anglický 

V sobotu 8. 10. 2022 uspořádal Klub seniorů zájezd na za-
hradnickou prodejní výstavu v Kroměříži. 

Na výstavě Floria Dušičky je možné nakoupit vše potřeb-
né pro dům i zahradu. Okouzlily nás pavilony tematicky vy-
zdobené tisíci květin. Bylo zde možné pořídit také okrasné 
cibuloviny, ovocné stromy nebo chryzantémy. Velice pěk-
ná byla unikátní expozice Umění se rozloučit a  vzpomínat 
v pavilonu A. V dalším pavilonu vystavoval Svaz zahrádkářů 
výpěstky ovoce a zeleniny. V areálu probíhala i krajská cho-

vatelská výstava drobného zvířectva. Vystoupila cimbálová 
muzika Notečka a cimbálová muzika Vergariovci. Bylo mož-
né si zakoupit burčák, kvalitní víno a vládla pohodová atmo-
sféra.

Na výstavišti si každý zašel na oběd, popř. na rychlé ob-
čerstvení. 

Na výstavě v Kroměříži jsme prožili pěkný slunečný den.  
Byl to poslední zájezd v letošním roce.   V příštím roce se mů-
žete těšit na další.

park o rozloze 42 hektarů. Žijí v něm bílí 
daňci a jeleni Dubowského. Ohrazenou 
část zabírá zvěřinec. Prohlídka zámku 
a krásného okolí se nám moc líbila. 

Počasí nám přálo, bylo pěkně teplo. 
Zájezd organizoval výbor Klubu senio-
rů pod vedením Elišky Kubové.  Zájezd 
se jako vždy velmi dobře vydařil.
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Mezigenerační dialog seniorů s mladými hasiči  
Eliška Kubová, foto: Eliška Kubová, Roman Pospíšil 

V úterý 18. 10. 2022 Sbor dobrovolných hasičů uspořá-
dal za podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 
mezigenerační dialog seniorů s mladými hasiči v prostorách 
Sokecu s tímto programem:
1) Ukázka činnosti mladých hasičů
2) Seznámení s preventivně výchovnou činností oddílu
3) Společný nácvik zvládání mimořádných událostí
4) Společná recenze setkání

Nejdříve jsme se sešli na hřišti, kde nás Milan Weis sezná-
mil s  činností mladých hasičů. Ti potom předvedli ukázky: 

štafetu požárních dvojic, práci s  kombinovanou proudnicí 
a hašení ohně na maketě domu.  

Poté jsme odešli do klubovny Sokecu. Tady nám bylo pro-
mítnuto video s ukázkou první pomoci, resuscitace a požár-
ní prevence. Dalším bodem byla fyzická ukázka oživování na 
fi guríně, kterou provedly děti za dozoru Romana Pospíšila. 

Akce se zúčastnily i  ženy SDH Jana Dolníčková a  Julie 
Weisová. 

Nakonec proběhla beseda se zúčastněnými dobrovolný-
mi hasiči a občerstvení. Celá akce byla zajímavá a přínosná 
pro všechny zúčastněné.

 Informace z našeho fotbalového klubu FK1932 Hrušovany u Brna
Libor Nentvich

Všechny kategorie ukončily podzimní část sezóny 
2022/2023. Začnu těmi dětskými, ze kterých mám velkou 
radost. Děti se ročníkově posouvaly a bylo vidět, že s tím ne-
mají problém. Jediná kategorie –mladší žáci přechází z mini 
hrací plochy na již skoro celé hřiště. Tady bylo vidět, že je na 
čem pracovat. Z čeho ale máme v klubu obrovskou radost, 
je nově vzniklý oddíl starších žáků! V něm se vytvořil výbor-
ný tým a je skvělé se koukat na jejich herní projev. Jako nový 
oddíl skončili starší žáci na 1. místě, věřím ale, že v budouc-
nu na sebe ještě upozorní. Zmíněná kategorie je náš budou-
cí dorost, který tady v Hrušovanech chybí.

Speciální komentář si zaslouží náš A-tým, který začal pod-
zim s obrovskou chutí a nasazením. Již od července začala 
příprava a po zahájení podzimu jsme neměli soupeře, který 
by nás sesadil z vítězné vlny. Bohužel přišel zápas s Blažovi-
cemi, kde se vše obrátilo. Po porážce 0:3 na domácím hřišti se 

A-tým začal potýkat s  minimální účastí na trénincích, 
následně se dostavila zranění a přišla porážka za porážkou. 
Naštěstí vše zachránil poslední zápas s favoritem soutěže – 
oddílem Měnína, který jasně vede celou soutěž. Naši borci 
favorita porazili 0:2, a  ještě na hostujícím hřišti! Tým opět 
ukázal svou obrovskou sílu. Toto vítězství je velmi důležité. 
Borci odchází na zimu s veledůležitým vítězstvím a psychic-
ky nahoře. A-tým skončil na krásném 5. místě, a má tak své 

pevné místo v okresním přeboru. Přes zimu se zahojí všech-
na zranění a na jaře bude zase na co koukat. Navíc se chys-
tají i posily, ale nebudu zatím nic prozrazovat.

Nyní se přesouváme do haly na zimní přípravu, ale ne-
mohu si odpustit poznámku, že na nás zbyla jedna hodina 
za týden pro každý oddíl! Z  mého pohledu je to žalostně 
málo, navíc když máme v obci areál a Sokec. Věřím, že v bu-
doucnu po dohodě s  OÚ a  ostatními oddíly bude situace 
příznivější. Každopádně jsme přihlášení na spoustu zimních 
turnajů pro všechny dětské kategorie, aby děti byly i v zimě 
sportovně vytíženy.

Dále nás čeká zazimování celého stadionu, vytažení bra-
nek, vyfoukání zavlažovacího systému, stažení brankových sítí, 
uskladnění laviček atd. Pro nás fotbalisty je zima dobou temna.

Nyní na podzim musíme vykonat všechny administra-
tivní úkony – vyúčtování dotací za rok 2022, dále zažádat 
dotace vypsané na rok 2023 a spočítat veškeré má dáti dal. 
Vzhledem k  celoevropské energetické krizi musíme dát 
hlavy dohromady s OÚ Hrušovany u Brna a dohodnout se, 
jakým způsobem ustojíme obrovský nárust energií pro rok 
2023. Protože nám končí fi xace cen zemního plynu a elektři-
ny a v roce 2023 mají být ceny až sedminásobné, není v na-
šich silách tento nárůst bez pomoci OÚ ustát. Nejsme fi rma, 
ale zájmový spolek.
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Takže jak vidíte, vážení občané, nenudíme se. Práce ko-
lem klubu není opravdu jednoduchá, ale nechci si stěžovat. 
Vše děláme ve volném čase bez nároku na mzdu. Děláme to 
pro naše děti!

Na závěr chci jen připomenout datum 4. 2. 2023 – ve 
20.00 hod. se na vás budeme těšit ve sportovním areálu při 
příležitosti konání již tři roky avizovaného fotbalového ple-
su.

Chci všem popřát jménem fotbalového klubu FK1932 
Hrušovany u  Brna hodně zdraví, prožití pohodových vá-
nočních svátků a ať společně překonáme krizi, která se na 
nás valí, s úsměvem a slušným chováním jeden k druhému 
a třeba na dobrém fotbalovém utkání.

Výsledková listina okresního přeboru  - muži A-týmVýsledková listina okresního přeboru - starší žáci

 Klub rybářů Hrušovany u Brna
Lukáš Zekl 

1. Prosinec/leden 2023 – vybírání rybářských lístků se su-
mářem v sobotu: 3. 12. 2022, 10. 12. 2022, 17. 12. 2022, 7. 1. 
2022,  14. 1. 2023.

Vždy od 09:30–11:30 hod.

2. Zákaz lovu ryb na rybníku bude v období 1. 1. 2023 – 

28. 2. 2023.

3. První prodej povolenek na rok 2023 proběhne v sobo-

tu 25. 2. 2023.

4. Rybolov na rybníku bude zahájen ve středu 1. 3. 

2023.

5. Lov štiky obecné a ostatních dravců bude opět povo-
len od 16. 6. 2023.

6. Výroční členská schůze se v lednu ani únoru 2023 ko-
nat nebude.

7. Veškeré návrhy na nové podněty či změny v organi-
začně rybníkářském řádu pro rok 2023 posílejte na e-mail: 
zeklluk@seznam.cz, můžete také volat na číslo 728 788 

387 nebo přijít osobně na rybářskou chatu vždy každou 

sobotu při odevzdávání rybářských lístků se sumářem od 

9:30–11:30 hod.

8. Ceník všech povolenek bude projednávat předsednic-
tvo Klubu rybářů na lednové schůzi.

9. V  roce 2023 jsou v  plánu tradiční rybářské závody, 
noční rybolov a rozloučení s prázdninami, uskuteční se i ry-
bářský kroužek pro mládež a rádi bychom uspořádali výlet 
s rybářskou tematikou. 

10. Pro všechny rybáře jsme umístili na terasu kousek od 
mříží dvoje hrábě a jeden rýč, aby měl každý rybář, který vy-
táhne uhynulou rybu, možnost ji také zakopat, aby se nám 
ryby nevyskytovaly kolem rybníka, způsobují totiž nepří-
jemný zápach. Děkujeme!

Přeji krásné a pohodové Vánoce plné pohádek, klidu, 

dobrého jídla a úsměvů a do nového roku hlavně pev-

né zdraví, stálou práci, štěstí na každém kroku, mnoho 

krásných chvil a zážitků u vody a optimismus do žil.
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 Táborníci

Celooddílová schůzka 

Čtyřdenní výlet Táborníků do Orlických hor 

Družinový výlet Kamzíků po stopách Ochozských jeskyní 

Kateřina Fraňková, foto: Tomáš Franěk 

Patrik Procházka, foto: Tomáš Franěk 

Eva Krafková, foto: Petr Tesař 

Pro zpestření každotýdenních schů-
zek pořádají Táborníci třikrát do roka 
takzvané oddílovky. Jejich smyslem je 
setkání všech dětí ze šesti družin oddí-
lu na jednom místě a společné dvě ho-

diny plné her a soutěží. Tak tomu bylo 
i v úterý 4. října, kdy se téměř osmdesát 
dětí sešlo na dvoře Sokecu. Doposud 
děti znaly podzimní oddílovky z  pro-
středí tělocvičny, na venkovním hřišti se 

tak schůzka odehrávala poprvé a určitě 
ne naposledy. Děti si tak naplno užily 
čerstvého vzduchu a domů se vracely 
odlehčené o hromady energie, kterou 
u her a soutěží spotřebovaly. 

Pro letošní podzimní výlet se nám 
stala útočištěm horská chata Radost 
v  Orlických horách. Příroda Orlických 
hor nabízí krásnou a  velmi zajímavou 
podívanou a  podzimní barvy dodaly 

naší výpravě opravdu nádhernou at-
mosféru. 

Odjezd na výlet se konal ve čtvrtek 
27. 10. v  ranních hodinách a naší prv-
ní zastávkou se stalo Národní muzeum 

v přírodě ve vesnici Veselý Kopec. Toto 
muzeum sestává z  bezmála 30 pů-
vodních, transportovaných či vědecky 
rekonstruovaných staveb, z  nichž nej-
starší se datují do poloviny 19. století 

V sobotu 15. října se družina kamzíků vydala na výlet do 
okolí Ochozských jeskyní. Na nádraží se ráno sešlo celkem 
deset dětí a dva vedoucí, třetí vedoucí se připojil v Brně.  

Vyjeli jsme vlakem v 8.32 směr Brno-Židenice a autobu-
sem pokračovali na zastávku k  líšeňskému hřbitovu, odkud 
jsme se krásnou podzimní krajinou vydali k  jeskyním. Po 
cestě jsme navštívili vyhlídku Hornek, odkud byl velmi krás-
ný výhled, dále spoustu jeskyní, např. Netopýrku, a mnoho 
dalších útvarů. Kluky po cestě zabavila spousta her, a cesta 
k jeskyním tak rychle ubíhala. Jako hlavní zastávku na občer-
stvení a odpočinek jsme využili posezení u skautské základny 
u Kaprálova mlýna. Poté už nám chybělo asi jen 3,5 km do 
Ochozu, kde jsme nastoupili do autobusu směr Brno-Žideni-
ce a poté na vlak do Hrušovan. I když se ráno zdálo, že bude 
celý den pršet, nakonec se počasí umoudřilo a byl to super 
výlet, který jsme si všichni moc užili. 

Celooddílovka Celooddílovka na Sokecu

Družina Kamzíků před jeskyní Pekárna
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Podzimní výlet

Táborníci v Novém Městě nad MetujíPodzimní výlet

a  které nabízejí netradiční pohled na 
tehdejší dobu a poměry. 

Naší druhou zastávkou byl park 
a malá zoo v Častolovicích. Zde jsme si 
mohli prohlédnout nespočetné množ-
ství všelijakých druhů růží a pohádko-
vých soch a v samotné zoo nás čekalo 
setkání s místním i exotickým ptactvem 
a krmení a drbání lam, alpak, koz, ovcí, 
oslů i poníků. 

Druhý den výletu jsme se vydali na 
cestu ze Šerlichu na Komáří vrch. Bě-
hem naší procházky jsme mohli obdi-
vovat krásné lesy Orlických hor, mírné 
kopce i  bažinaté oblasti. Počasí nám 
přálo, a  tak jsme navštívili i  rozhlednu 
Velká Deštná, kde jsme si prohlédli širé 
okolí i vzdálenou teplotní inverzi. 

Třetí den na nás čekala strastiplná 
cesta přes samotné Peklo. Přesněji přes 
osadu Peklo, která se nachází v  údolí 
řeky Metuje. Nachází se zde vyhledá-
vaná výletní restaurace s  obrovským 
2,5m vysokým čertem a zároveň je zde 

výchozí bod mnoha turistických cest. 
Naši výpravu jsme nicméně započali 
v obci Nový Hrádek a samotným 
cílem se nám stalo Nové Město 
nad Metují, kde jsme se mohli 
projít po krytém dřevěném mos-
tě nebo se pokochat zámeckou 
zahradou. Celou cestu jsme ná-
sledovali řeky Olešenku a Metuji 
a  procházeli rovinatým dnem 
údolí zasypaného podzimním 
listím. 

Večerní program jsme si oko-
řenili noční procházkou, po které 
následovala dětská diskotéka. 
Podařilo se nám také zachytit Ju-
piter s jeho měsíci, a přiučit se tak 
něco o noční obloze. 

Poslední den jsme ještě stihli 
vyšplhat na kopec Špičák, jenž se 
nacházel jen několik minut pěšky 
od naší chaty a z kterého je krás-
ný výhled do okolí. Na konci naší 
procházky jsme si nezapomněli 

udělat oddílovou fotku a poté jsme se 
již vydali na dlouhou cestu domů. 

 Tenisový klub Hrušovany u Brna – zhodnocení sezóny 2022 a plány na novou sezónu 2023
Miroslav Sopoušek, foto: Miroslav Sopoušek ml., Ivana Sopoušková

Tenisová sezóna 2022 byla pro náš klub opět úspěšná. Uvá-
dím základní údaje:
• členská základna čítá 54 členů z toho 27 dětí a 27 dospělých,
• v  létě jsme uspořádali dva tenisové kempy, kterých se zú-

častnilo 25 dětí, jak členů tenisového klubu, tak nováčků bez 
zkušeností s tenisem, z nichž někteří pokračují v trénincích 
dodnes,

• o začínající tenisty se starají čtyři trenéři – Emanuel Řehola, 
Niki Melicharová, Jiří Pres a Mirek Sopoušek ml.,

• v  září jsme uspořádali 12. ročník tenisového turnaje ve 
čtyřhře pro členy i veřejnost – BURČÁK CUP – za účasti 14 
týmů,

• naši odchovanci hrají závodní soutěže organizované Čes-
kým tenisovým svazem – Jiří Pres, Miroslav Sopoušek ml., 
Václav Studený, Silvie Flekačová a Zavier Hogan.



18

Ze života obceZe života obce

 Sokol Hrušovany u Brna
Pavel Kadlec, foto: Pavel Kadlec

Během podzimu jsme se věnovali 
především dětem v  našich kroužcích. 
Máme radost, že se osvědčil nový krou-
žek cvičení všestrannosti pro starší 
školáky. Cvičitelky v  něm cvičí s  dětmi 
ve věku přibližně deset a více let. Tato 
věková kategorie už potřebuje jiný pří-
stup než mladší školáci.

Pro nejmenší děti a pro jejich rodiče 
pořádáme ve středu dopolední setká-
vání. Zatímco batolata cvičí, nebo si hra-
jí, jejich rodiče se mohou bavit, udělat si 
kávu nebo čaj a  trochu se odreagovat 
ve společnosti dalších dospělých.

Poslední novinkou jsou cvičení pro 
ženy. Tato cvičení bývají v pondělí a ve 
čtvrtek 19:30–20:30 na Sokecu. Cviče-
ní vedou Karolína Vymazalová a Lucka 
Duchoňová. Jsme velmi rádi, že se cvi-
čení chopily. Myslím, že přesně tohle 
v nabídce našich aktivit velmi chybělo.

Velkou radost mi dělá, že se zapojují 
další cvičitelé nebo asistenti cvičitelů. 

Plán pro rok 2023

• provoz tenisové akademie pro mládež,
• uspořádání nejméně dvou tenisových prázdninových kempů,
• uspořádání turnaje pro juniory HRUŠOVANY OPEN,
• 04-10/2023 – hlavní tenisová sezóna (možnost využití kurtů jak 

pro členy, tak pro veřejnost),
• 06/2023 – 14. ročník turnaje JISKRA CUP ve čtyřhře (s možnosti 

zúčastnit se pro širokou veřejnost),
• 09/2023 – 13. ročník turnaje BURČÁK CUP ve čtyřhře (s možnosti 

zúčastnit se pro širokou veřejnost).

V případě vašeho zájmu o tenis nás kontaktuje, dveře jsou ote-
vřeny pro všechny nové zájemce, jak děti, tak dospělé.

Za TK předseda klubu a kontaktní osoba:
Miroslav Sopoušek, tel: 602 951 035

e-mail: mirekso@seznam.cz , web: http://tenis.h.sweb.cz

Aktivit máme spoustu, uvítáme samo-
zřejmě další pomocníky, ale stávající 
cvičitelé už naštěstí nejsou zcela bez ná-
hrady, pokud třeba na čas musejí cviče-
ní přerušit. Jsem vyloženě nadšený, že 
i mládež např. ze cvičení pro starší ško-
láky chodí aktivně asistovat cvičitelům 
do kroužků pro malé děti. 

Dospělí volejbalisté opět nastoupili 
do Amatérské volejbalové ligy v  Brně. 
Jejich výsledky můžete sledovat na 
webu www.avlka.cz. Po prvním turnaji 
se zatím drží v  nejvyšší soutěži na vý-
borném sedmém místě. 

Obrovský posun nastal u mládežnic-
kého volejbalu. Spolu s blízkými obcemi 
jsme založili vesnickou ligu, takže mlá-
dež se bude ve formě turnajů střetávat 
se svými vrstevníky z  okolí. Soutěž je 
určená pro smíšené týmy ve věkové ka-
tegorii do 15 let. Hrušovany se zapojí se 
třemi týmy! Věříme, že tento počin ještě 
více zatraktivní volejbal, protože dopo-

sud se víceméně pouze trénovalo.
Na zimu připravujeme příjezd Mi-

kuláše a rozsvěcení vánočního stromu. 
Rádi bychom do Vánoc stihli ještě mini-
málně jednu cestovatelskou besedu, na 
které by mohli prezentovat své zážitky 
a fotografi e hrušovanští cestovatelé.

Děkujeme všem za přízeň v  roce 
2022 a budeme se těšit na dění v roce 
2023, opět máme spoustu plánů, jak 
zpestřit a zlepšit společné soužití.

Cvičení staršího Sokolího hnízda

Cvičení všestrannosti mladších školákůCvičení předškoláků
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Ze života obce/KulturaZe života obce/Kultura

 Stejné místo, jiná doba

 Ornitologické okénko

Pavel Kadlec, foto: Roman Ivičič, archiv kronikářek, text: Průvodce po všelikém dění v obci, vlastní úpravy

Zdeněk Kaláb, foto: Zdeněk Kaláb

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 vlastníte staré fotografi e, o  které byste byli 
ochotní se podělit, kontaktujte kronikářky na e-mailu kro-
nika@ouhrusovany.cz, nebo telefonním čísle 725 772 774.

Přestože první písemné zmínky o místní radnici pochá-
zejí z roku 1548, současná 
budova byla postavena 
v  roce 1901. V  roce 1899 
obecní rada připravovala 
úpravu tehdejší budovy. 
Po dohodě bylo v  roce 
1901 rozhodnuto starou 
radnici zbourat a postavit 
novou. Byla přijata nabíd-
ka stavitele Karla Jirusche 
a za cenu 14 000 zlatých 
byla stavba dokončena 
v  říjnu téhož roku. První 
fotka pochází z roku 1936. 
V jejím sousedství stojí za 
povšimnutí také stará so-
kolovna.

V roce 1947 byla ukon-
čena činnost hostinství, 
které zde bylo od nepa-

měti. V roce 1954 bylo rozhodnuto opravit stávající budo-
vu místního národního výboru. Stav budovy v  90. letech 
ilustruje další stará fotografi e. Velký kontrast nabízí srov-
nání sousedního rodinného domu, u kterého se dochovala 
zdobnost fasády, se vzhledem úřadu. Po roce 2000 se za-
stupitelstvo rozhodlo řešit nevyhovující stav celé budovy 
radnice a v roce 2004 přikročilo k rekonstrukci.

Mnozí asi poznají naše nejběžnější 
volavky popelavé nebo bílé. Jsou k vidě-
ní na potocích a rybnících. V zimě je často 
pozorujeme na polích, jak loví hlodavce, 
ale málokdo asi viděl naši nejmenší vo-
lavku – bukáčka malého. Mohli jsme je 
spatřit i  u  nás, ale teď už ne, odlétli do 
tepla za potravou. Také jim moc nepo-
máhají rybářské aktivity kolem rybníků 
a likvidace rákosin, ve kterých hnízdí. Pro 

život v nich jsou velice dobře přizpůso-
beni jak tvarem těla a nohou, tak barvou 
peří a velikostí. Jsou velcí asi jako hrdlička. 
Pokud je překvapíte, v nouzi se natáhnou 
do podoby rákosu. Jednoho jsem takhle 
spatřil na Šatavě u  rybníka Vodárna. Vi-
dět ho, jak si to rázuje po trávníku zcela 
nekrytý, je dokonce úplná rarita.

O trochu větší volavka je kvakoš noč-
ní. Je to podle jména skutečně noční lo-

vec, nosí elegantní černý fráček, má čer-
vené oči a z hlavy mu vlají dvě bílá pera. 
Mladí ptáci jsou nenápadně kropenatí. 
Vidět je můžete zrána na břehu rybníků 
a řek. U nás na Šejbě, v Brně na Svratce 
a  Svitavě. Také je můžeme spatřit večer, 
jak přilétají na loviště. Ve shodě se svým 
jménem za letu občas zakvákají a hlavně 
nemají jako velké volavky složený krk. Ale 
i na ně si musíme počkat, až se zjara vrátí.

Obecní úřad s pohledem na Sokec – listopad 2022

Bukáček malý natažený do 
podoby rákosu Zcela nekrytý bukáček malý Kvakoš noční

Obecní úřad v roce 2022

Radnice v roce 1936 s pohledem na původní 
sokolovnu

Obecní úřad po revoluci
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KulturaKultura

 Kulturní kalendář
připravila Eva Kadlecová

Listopad

26. 11.  Čertova cesta (Mišlenka)

Prosinec

3. 12.  Vánoční jarmark na Sokecu (obec Hrušovany 
u Brna)

5. 12.  Příjezd Mikuláše (Sokol Hrušovany u Brna)
6. 12.  Mikulášská besídka Táborníků (Táborníci)
17. 12.  Vánoční besídka Táborníků (Táborníci)
23. 12.   Živý betlém (Hana Chovancová)
24. 12.   Betlémské světlo (farnost Židlochovice)

Leden

7. 1.  Tříkrálová sbírka (Sokol Hrušovany u Brna)
13.–14. 1.  První kolo prezidentských voleb
15. 1. v 15:00  Divadelní představení Tříkrálová pohádka diva-

dla Koráb (Sokol Hrušovany)
21. 1.  Hasičský ples (Sbor dobrovolných hasičů)
27. 1. Ples Spolku postižených civilizačními chorobami
27. 1. – 28. 1.  Druhé kolo prezidentských voleb

Únor

4. 2.  Fotbalový ples (FK 1932)
25. 2. – 4. 3.  Zimní výlet (Táborníci)
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Hrušovany ve fotografi íchHrušovany ve fotografi ích

Pobožnost za zemřelé – říjen 2022 (foto Josef Valoušek)

Propojení komunikace na Stávání – říjen 2022 (foto Pavel Kadlec)

Horňácký večer s cimbálovkou na Sokecu (foto Roman Ivičič)

Svatomartinský průvod (foto Josef Valoušek)

Dokončena modernizace strojního vybavení studny na Sídlišti (foto Pavel Kadlec)

 Svatomartinský průvod (foto Roman Ivičič)

Čištění fasády a výměna světel na zdravotním středisku (foto Marie Rožnovská)

Den architektury v Loosově vile (foto Kryštof Knofl íček)


