
1

H R U Š O VA N S K Ý

ZPRAVODAJ
Leden 2023 hrusovanyubrna.cz

PAVLA DRATVOVÁ: ptala se Eva Kadlecová

V LETOŠNÍM ROCE SE OBEC ZAMĚŘÍ PŘEDEVŠÍM NA PROJEKTOVOU PŘÍPRAVU VÝZNAMNÝCH INVESTIČNÍCH AKCÍ

Živý betlém – prosinec 2022Živý betlém – prosinec 2022

V  souvislosti s  prvním sněžením 

letošní zimy se objevila kritika, že 

byly chodníky a vozovky v obci nedo-

statečně ošetřené. Můžeš se k  tomu 

vyjádřit? Připravila obec nějaká opat-

ření, aby se to již neopakovalo?

Ano, je pravda, že první den vyrazili 
pracovníci obce na údržbu komunikací 
sledem náhod pozdě. Tím pádem nešlo 
ošetřit komunikace v takové kvalitě, jak 
bychom chtěli. Poučili jsme se a  učinili 
opatření, aby k  tomu již nedocházelo. 
Jedním z  opatření je zapojení obecní 
policie, která má v průběhu noční smě-
ny přehled o  aktuální situaci. Je však 
třeba zmínit i  fakt, přičemž teď reaguji 
na komentáře na facebookových sku-

pinách, že systém údržby zůstává stejný 
jako dřív, vychází ze stejných směrnic, 
zajišťují jej stejní lidé. A nesmím opome-
nout poděkovat všem, kteří s  údržbou 
pomáhají a  před svým domem si sníh 
odhrnou sami. A  velmi děkuji obecní 
četě, která tuto údržbu provádí brzy 
ráno i o víkendech a která v pracovních 
dnech vstává tak, aby už před prvním 
ranním vlakem byly hlavní komunikace 
sjízdné a schůdné.

Začíná nový rok. Je již sestaven 

rozpočet? Plánují se na letošní rok 

nějaké zásadní investice?

V  době uzávěrky tohoto čísla zpra-
vodaje se rozpočet sestavuje. A není to 

jednoduchá záležitost, již teď musíme 
fi nančně plánovat věci, které budeme 
dělat třeba až v listopadu.

Velkou investicí bude umístění tepel-
ného čerpadla na sportovní hale, rozšíře-
ní kamerového systému v obci, realizace 
chodníku mezi ul. Zahradní a  lokalitou 
Pod Střediskem, projekt na rekonstrukci 
Loosovy vily (zde žádáme o dotace, aby 
se rozpočet zatížil co nejméně), projekt 
na rekonstrukci MŠ Havlíčkova, projekt 
na rozšíření lesoparku u  Šatavy a  další. 
V  budoucnu musíme spolufi nancovat 
rozšíření ČOV a  opravit kanalizaci na 
ul. Žižkova, rádi bychom rozšířili a zmo-
dernizovali dětská hřiště. Máme vypra-
cován projekt speciálních učeben a hřiš-
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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:

• dodatek k příkazní smlouvě o výkonu 
technického dozoru investora a koor-
dinátora BOZP se spol. Domia s.r.o., 
kterým se prodlužuje doba předpo-
kládané doby provádění díla o 1 mě-
síc a navyšuje cenu o 19 762,93 Kč na 
celkových 79 053 Kč,

• dodatek smlouvy o  dílo č. L008-039 
„Hrušovany u Brna – propojení ulice 
Stávání“ se spol. Svoboda a syn, s.r.o., 
kterým se snižuje cena o 53 036,41 Kč 
na výslednou částku 2 764 598,55 Kč,

• objednávku kontejneru na hřbi-
tov od fi rmy MEVA-TEC s.r.o. v  ceně 
32 670 Kč,

• uskutečnění kulturně společenské 
akce Vánoční jarmark na Sokecu ja-
kožto akce, jejímž pořadatelem bude 
obec,

• podání žádosti o  poskytnutí dotace 
z rozpočtu Odboru umění, knihoven 
a kreativních odvětví na podprogram 
Informační centra veřejných kniho-
ven v rámci informační služby kniho-
ven ve výši 55 000 Kč. Název projektu: 
Přechod na AKS Tritius a pořízení mul-
tifunkční tiskárny v  celkových nákla-
dech 78 600 Kč,

• smlouvu o zřízení věcného břemene 
se spol. EG.D, a.s., na pozemcích obce 
za jednorázovou náhradu ve výši 
43 000 Kč bez DPH,

• smlouvu o zřízení věcného břemene 
se spol. EG.D, a.s., na pozemku obce 
za jednorázovou náhradu ve výši 
1 000 Kč bez DPH,

• smlouvu o zřízení služebnosti se spo-
lečností CETIN a.s. v pozemcích obce 
za jednorázovou náhradu ve výši 
100 Kč bez DPH,

• objednávku opravy havarijního stavu 
elektřiny na Loosově vile v  předpo-
kládané ceně do 20 000 Kč,

• rozpočet Základní školy T. G. Masary-
ka Hrušovany u  Brna ve výši příjmů 
a  výdajů 25 275 000 Kč a  příspěvek 
obce ve výši 2 395 000 Kč,

• rozpočet Mateřské školy Hrušova-
ny u  Brna ve výši příjmů a  výdajů 
18 220 000 Kč a  příspěvek obce ve 
výši 1 845 000 Kč,

• navýšení rozpočtu Základní školy 
T. G. Masaryka Hrušovany u  Brna na 
rok 2022 o 313 000 Kč na pokrytí ná-
kladů na elektřinu a plyn,

• Mgr. Evu Kadlecovou předsedkyní ko-
mise sociální a bytové a komise medi-
ální,

• rozpočtové opatření č. 16/2022,
• objednávku doplnění geodetických 

prací pro projekt MŠ Havlíčkova 
v předpokládané ceně 17 000 Kč,

• rámcovou smlouvu o právní pomoci 
se spol. Vašíček a partneři, s.r.o., v ceně 
2000 Kč za hodinu a maximální ceně 
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tě na ZŠ, kde jsme podali žádost o dotaci, 
a když to vyjde, budeme vypisovat veřej-
nou zakázku na realizaci. A samozřejmě 
nesmíme zapomenout na výdaje, které 
zajišťují chod obce, včetně energií.

Se začátkem nového roku se začí-

nají opět vybírat poplatky mimo jiné 

za svoz odpadů. Celá řada obcí zvedá 

výši poplatků za komunální odpad. 

Plánují Hrušovany také zdražení? 

V  minulém roce se někteří občané 

na facebooku obce ptali na možnost 

svozu biologicky rozložitelného od-

padu i od bytových domů (např. Síd-

liště apod.). Plánuje to obec zavést? 

Pokud ano, kdy to můžeme očekávat.

Hrušovany v tomto roce zdražení po-
platků za svoz odpadů neplánují. Stále 
také platí, že kdo třídí, může dosáhnout 
na slevu z poplatku. Množství vytříděné-
ho odpadu si může každý zjistit na portá-
lu www.nasepopelnice.cz, kam se přihlásí 
pomocí údajů vygenerovaných na obec-
ním úřadě. Kdo tyto údaje nemá, může 
o ně požádat u místostarostky obce. 

a výbory, které jsou poradními orgá-

ny rady či zastupitelstva. Můžeš při-

blížit, které komise a  výbory v  obci 

fungují? Plánují se v této oblasti něja-

ké změny?

Povinně ze zákona jsme zřídili fi -
nanční a kontrolní výbor. Předsedou fi -
nančního výboru zůstává Ing. Jan Šnaj-
nar a  předsedou kontrolního výboru 
byl zvolen pan Miroslav Rožnovský. 
Dále obec zřídila komisi dopravní a pro 
územní rozvoj, jejímž předsedou byl 
jmenován Bc. Filip Kiowský, komisi pro 
moderní technologie s předsedou Ing. 
Radomírem Kurečkou, komisi medi-
ální, kde jako předsedkyně pokračuje 
Mgr. Eva Kadlecová, komisi sociální 
a  bytovou, kterou vede Mgr. Eva Ka-
dlecová, komisi pro zájmové činnosti, 
kulturu a sport s předsedkyní Mgr. Ka-
teřinou Fraňkovou, komisi životního 
prostředí s předsedou Ing. Jiřím Seko-
rou, MBA a komise škodní a majetko-
vou, kterou vede  Ing. Roman Pospíšil. 
Komise se již scházejí a pracují jako po-
radní orgány rady obce.

V  letošním roce je v  plánu umístit 
kontejnery na bioodpad i  na Sídliště 
a zřídit nové kontejnerové hnízdo v lo-
kalitě Pod Střediskem.

Na konci roku probíhala výběrová 

řízení na pozici knihovník/knihov-

nice a  tajemník/tajemnice OÚ. Jak 

to dopadlo? Nastanou s  novými za-

městnanci na těchto pozicích nějaké 

zásadní změny?

V prosinci loňského roku jsme přijali 
novou knihovnici Mgr. Vendulu Krep-
lovou. Žádné změny se ve fungování 
knihovny zatím nechystají. A na začátku 
roku nastoupila nová paní tajemnice 
Mgr. Radka Rafl ová. Ta se zatím sezna-
muje s chodem našeho úřadu a přemýš-
lí, co by se dalo zlepšit. V současné době 
se žádné změny na obecním úřadě ne-
chystají. Rádi bychom ale zřídili elektro-
nickou úřední desku a  zmodernizovali 
webové stránky obce.

Po ustavujícím zastupitelstvu 

začaly v  obci nově pracovat komise 
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do 400 tis. Kč ročně (bez DPH),
• smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení 

věcného břemene se spol. EG.D, a.s., 
v  pozemku obce za jednorázovou 
náhradu v celkové výši 2 700 Kč bez 
DPH,

• převod energií na fotbalovém stadio-
nu z  FK 1932 Hrušovany u  Brna na 
Obec Hrušovany u Brna,

• podání žádosti o  dotaci na projek-
tovou dokumentaci na rekonstruk-
ci Loosovy vily mimo dotační pro-
gram Jihomoravského kraje ve výši 
2 mil. Kč,

• podání výzvy k odstranění černé stav-
by v ulici Sušilova.

Rada obce pověřuje:

• starostu k  dalšímu jednání ohledně 
vybavení zubařské ordinace.

Rada obce zamítá:

• žádost o dar pro Nemocnici Ivančice, 
příspěvkovou organizaci.

Zastupitelstvo obce zamítlo:

• žádost o individuální dotaci Myslivec-
kému spolku „Lípa“ Hrušovany u Brna 
podanou 31. 8. 2022,

• žádost o individuální dotaci pro Cent-
rum pro dětský sluch Tamtam, o. p. s., 
podanou 22. 8. 2022,

• žádost o  prodej části obecního po-
zemku 1726/146, k. ú. Hrušovany 
u Brna, ze dne 4. 10. 2022.

Zastupitelstvo obce schválilo:

• koupi pozemků, na které má v  sou-
ladu s  územním plánem předkupní 
právo, za kupní cenu stanovenou na 
základě znaleckého posudku jakožto 
cenu obvyklou ve výši 1 310 000 Kč, 
ve vlastnictví společnosti BARONELA 
INDUSTRY s.r.o., dle podmínek uvede-
ných v kupní smlouvě, která je přílo-
hou usnesení, při absenci zástavního 
práva a  za souhlasu věřitele s  jejich 
převodem,

• vyřazení majetku obce dle písemné-
ho soupisu ze dne 3. 10. 2022. Celko-
vá hodnota vyřazeného majetku činí 
98 084,70 Kč,

• vyřazení majetku MŠ dle písemného 
návrhu ze dne 12. 10. 2022. Celková 
hodnota vyřazeného majetku činí 
61 764,20 Kč,

• vyřazení majetku ZŠ dle písemného 
návrhu ze dne 5. a 6. 12. 2022. Celko-

vá hodnota   vyřazeného majetku činí 
71 894,60 Kč,

• odměny neuvolněným členům za-
stupitelstva obce Hrušovany u Brna, 
které jsou poskytovány v  soula-
du s  Nařízením vlády č. 318/2017 
Sb., o  odměnách za výkon funkce 
členům zastupitelstev, v  platném 
znění, a  to s  platností od 1. 1. 2023 
ve výši: neuvolněný místostarosta 
20 600 Kč, radní 4 600 Kč, předseda 
výboru nebo komise 3 330 Kč, člen 
komise nebo výboru 300 Kč, zastu-
pitel (jen zastupitel) 1 300 Kč. Funkce 
se sčítají dle zákona: nejvýše 3 funk-
ce. Odměna pro zastupitele Ing. Mi-
roslava Sopouška bude 0 Kč na jeho 
vlastní žádost,

• aktualizaci dotačního programu obce 
na rok 2023 dle předloženého návr-
hu,

• aktualizovaná pravidla pro poskyto-
vání dotací na rok 2023 jako dopro-
vodný dokument ke schválenému 
dotačnímu programu obce pro rok 
2023,

• výzvu k  podávání žádostí o  dotace 
v  souladu s  dotačním programem 
obce na rok 2023.

Pochází z nedaleké Nosislavi, kde spolu s manželem a tře-
mi dětmi žije. Maturovala na gymnáziu v Židlochovicích, vy-
studovala pedagogickou a fi lozofi ckou fakultu v Olomouci. 
Profesně působila jako vedoucí organizační složky města 
Hustopeče a jako tajemnice dobrovolného svazku obcí Mik-
roregion Hustopečsko. Zná se osobně s více než 50 starosty 
obcí v okruhu asi 50 kilometrů. Hrušovany vnímá jako obec 
s velkým potenciálem, k jehož rozvoji by také ráda svou pra-
cí přispěla. Doufá, že se jí podaří přenést všechny své schop-
nosti, zkušenosti a dovednosti také do Hrušovan. 

Kontaktovat ji můžete přímo na obecním úřadě v úřed-
ních hodinách nebo telefonicky na čísle 602 158 895, pří-
padně e-mailem na tajemnik@ouhrusovany.cz

 Radka Rafl ová, nová tajemnice Obecního úřadu Hrušovany u Brna
Foto: Pavel Kadlec

Veškerá činnost vedení obce se nedá shrnout do bodů z usne-
sení orgánů obce, a proto bychom vás chtěli ještě stručně se-
známit s tím nejzajímavějším z naší pracovní náplně:
• připravujeme plán investic a rozpočet obce na rok 2023, 

což je náročná a zodpovědná práce,

• proběhlo setkání s předsedy komisí, jakožto poradních or-
gánů rady obce, ohledně jejich představ o vedení komisí 
a náplni práce,

• probíhaly přípravy na volby prezidenta republiky,
• proběhly významné personální změny. Nastoupila nová 

 Z činnosti starosty a místostarostky
Pavel Kadlec, Pavla Dratvová
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Nová služba Senior TAXI v  ORP 
Židlochovice má za sebou necelý půl-
rok provozu. Služba se dlouhodobě 
objevovala v  plánech a  konceptech 
některých jednotlivých obcí i  celého 
regionu, ale na její spuštění chyběly 
fi nance nebo potřebné administrativní 
zázemí. Komunitní centrum Židlocho-
vice (KC) proto využilo možnost získání 
prostředků na start této žádané služby, 
když se svojí žádostí uspělo v  dotač-
ním titulu Ministerstva práce „Obec 
přátelská seniorům“.

Skutečností, že funguje v  rámci 
celého ORP (obec s  rozšířenou pů-
sobností) Židlochovice, je naše Senior 
Taxi ojedinělé. Neměli jsme tedy rele-
vantní srovnání, jak podobná služba 
v  podobně velké lokalitě funguje. Cí-
lem v prvním pololetí provozu tak bylo 
také získat potřebná data o poptávce, 
průměrné délce cest a z toho vycháze-
jící ceně a kapacitě služby. Na základě 
těchto údajů pak pracovníci KC jednali 
s jednotlivými obcemi o takové podo-
bě služby, která by byla přijatelná pro 
všechny obce regionu. 

Za KC bych rád poděkoval všem 
starostům, se kterými jsme měli mož-
nost jednat. Vážím si toho, že jsme se 

knihovnice, a především nová tajemnice obecního úřadu. 
Probíhá adaptace obou pracovnic na nové prostředí,

• potýkali jsme se s  odstraňováním sněhu, organizačně 
jsme reagovali na problémy, které s tím souvisí,

• proběhla jednání ohledně převodu energií na fotbalovém 
stadionu z FK 1932 Hrušovany u Brna na obec, čímž chce-
me podpořit stabilizaci tohoto tradičního klubu,

• proběhlo množství seznamovacích i  bilančních setkání 
s partnery obce, s podnikateli působícími v obci a dalšími 
organizacemi,

• s potěšením jsme se zúčastnili podzimních a předvánoč-
ních kulturních a společenských akcí – Martinské svícení, 
Čertova cesta, Vánoční tvoření na Sokecu, vánoční jar-
mark, vánoční dílničky v ZŠ, rozsvěcení vánočního stromu 
a  příchod Mikuláše, dále výroční schůze SDH Hrušovany 
u Brna a JSDH, předvánoční setkání v Klubu seniorů, volej-
balový turnaj dětí a mládeže T.J. Sokol Hrušovany u Brna, 
setkání v Klubu rybářů, vánoční posezení FK 1932 Hrušo-
vany u Brna, živý betlém atd.,

• v uplynulém období proběhla dvě zasedání zastupitelstva 
obce a pět jednání rady obce,

nikde nesetkali s vyloženě zamítavou 
reakcí. Připomínky z  obcí k  provo-
zu služby byly vždy věcné, praktické 
a  pomohly nám nastavit většinově 
akceptovatelný model pravidel služby 
pro klienty i  podmínky spolufi nan-
cování obcemi. Od ledna 2023 tak již 
bude služba fi nancována částečně 
jednotlivými obcemi, částečně spo-
luúčastí samotných seniorů a  dále 
z dotací a jiných zdrojů. 

Pravidla Senior TAXI od ledna 

2023

Jsme rádi, že se nemění rozsah 
provozu a služba může dále fungovat 
v rámci celého ORP Židlochovice. Stej-
ně tak zůstává bez omezení účel vyu-
žití služby. Změna nastává při cestách 
mimo hranice ORP Židlochovice. Do-
posud bylo možné si za takovou cestu 
„připlatit“ v  rámci komerčního ceníku 
TAXI služby. Tyto cesty však byly časově 
náročné a zabíraly kapacitu pro poptá-
vané cesty v rámci naší ORP. Od ledna 
2023 tak bude možné služby využívat 
pouze v rámci ORP Židlochovice.

Cílovou skupinou zůstávají senioři 
nad 65 let s trvalým bydlištěm v někte-
ré z obcí ORP Židlochovice. Dále budou 

• zúčastnili jsme se valné hromady DSO Region Židlocho-
vicko, DSO Vodovody a  kanalizace Židlochovicko a  DSO 
Cyklostezka Brno-Vídeň, byli jsme na Krajském úřadě Jiho-
moravského kraje na prezentaci dotačních titulů pro rok 
2023 a na prezentaci místní akční skupiny (MAS), která se 
rovněž zabývala získáváním možných dotací,

• setkáváme se s agenturami, které pomáhají získat dotace 
z  různých dotačních titulů, pomocí kterých bychom rádi 
ulevili obecnímu rozpočtu,

• potýkáme se s  kumulovanými poruchami na veřejném 
osvětlení na Nivě, které se naléhavě snažíme vyřešit. Aktu-
álně jsou problémy v ulici Tyršova, Komenského, části ulice 
Žižkovy a se světlem pod železničním přejezdem,

• byla dokončena a zkolaudována stavba komunikace Stá-
vání,

• pracujeme na zabezpečení Bauerovy vily, aby bylo možné 
ji prezentovat veřejnosti,

• účastníme se jednání s obcí Vojkovice, která se týkají ryb-
níků Šejba a Šimloch. Je i naším zájmem uvést je do stavu, 
aby se v nich dalo koupat. 

Budeme rádi za vaše podněty a připomínky.

 Zhodnocení rozjezdu služby Senior TAXI a její provoz v roce 2023
Tomáš Klášterecký

moci službu využít i  držitelé průkazů 
ZTP a  ZTP/P. Zřejmě největší změnou 
je pak cena jízdného. Ta bude od led-
na 2023 vždy 20% z celkové ceny cesty. 
Např. u  cesty dlouhé 1km bude spo-
luúčast klienta 18 Kč. S každým dalším 
ujetým kilometrem se pak cena zvyšu-
je o 6 Kč. Podrobný rozpis cen dle uje-
té vzdálenosti naleznete v přiloženém 
letáku. Nová výše spoluúčasti klientů 
tak zohledňuje skutečně ujetou vzdá-
lenost a určitou exkluzivitu služby, což 
byla také důležitá podmínka některých 
donátorů.

Máme radost, že se služba ukázala 
potřebná a  žádaná. Průměrný věk dr-
žitelů průkazek Senior TAXI je 76,2 let, 
více než 60% z  celkového počtu cest 
má za cíl návštěvu zdravotnických zaří-
zení. Ohlasy od samotných klientů, ve-
řejnosti, ale třeba také od zmíněných 
zdravotnických zařízení, či sociálních 
služeb v  regionu jsou v drtivé většině 
pozitivní, k  čemuž výrazně přispívá 
i nesmírně lidský přístup obou našich 
řidičů, kterým bych chtěl touto cestou 
také poděkovat. S  kolegy z  Komunit-
ního centra Židlochovice věříme, že 
v  tomto duchu bude provoz Senior 
TAXI pokračovat i v roce 2023.
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Nové knihy:

Caplin, Julie – Hrad ve Skotsku (romantický příběh)
Everhart, Donna – Vlaštovčí kopec (USA 30. léta, pracovní tá-
bor)
Hacala, Luboš – Můj syn feťák (podle skutečných událostí)
Javůrek, Štěpán – Sudetský dům (poválečný román)
Kepler, Lars – Pavouk (napínavé severské krimi)
Körnerová, Hana Marie – Jelení vršek (historický román, 16. 
století)
Niedl, František – Já, rytíř (historický román, 14. století)
O’Hara, Kate – Město snů (epická rodinná sága)

Penny, Louise – Zátiší (vražda na kanadském venkově)
Burdová, Anna – Klárka a vodící pes Daisy (pro děti a milov-
níky psů)
De Rienzo, Marta – Korálky z rybízu (dobrodružný dětský pří-
běh)
Vrba, Pavel – Napálený leguán (básničky o zvířátkách)
A řada dalších.

V knihovně pokračuje v úterý od 16:15 kroužek ručních prací. 
Můžete se těšit na nové besedy. Knihovna je nově na Instagra-
mu: uživatelské jméno knihovnahrusovanyubrna.

 Knihovna
Vendula Kreplová, knihovnice

V  prosinci jsme se rozloučili s  paní Jarmilou Kresovou, kte-
rá vedla hrušovanskou knihovnu 20 let. Vždycky bylo vidět, že ji 
práce baví, a bylo to na naší knihovně znát. Přejeme jí do další ži-
votní etapy především dobré zdraví. Dostala symbolickou průkaz-
ku, aby věděla, že je pro ni naše knihovna pořád otevřená. Nové 
knihovnici, Vendule Kreplové, přejeme, aby ji práce bavila a napl-
ňovala. Věříme, že čtenáři budou spokojeni. 

 Rozloučení s paní knihovnicí
Pavel Kadlec, foto: Roman Ivičič
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Vyzýváme majitele psů, aby důsledně uklízeli po svých 
svěřencích. Je to jejich povinnost. Vždy když roztaje sníh, 
je nejvíce vidět, jak jsou zeleň a chodníky znečištěné psími 
exkrementy. Proto jsme vyzvali obecní policii, aby dodržo-
vání pořádku monitorovala nejen při svých pochůzkách, 
ale také pomocí dohledových kamer. Záznam z  kamery 
může být použit jako důkaz. Ten, kdo neuklízí, dopouští se 

přestupku proti veřejnému pořádku a může mu být uložena 
pokuta.

Na vyhození exkrementů nemusí být používány pouze 
k tomu určené koše, lze použít kteroukoliv jinou obecní odpa-
dovou nádobu. Tyto nádoby jsou na každé křižovatce v  obci 
a v nejbližším období budou přidány i v lokalitě Pod Střediskem.

Děkujeme každému, kdo uklízí!

V  roce 2022 jsme se nepustili do 
žádných větších výsadeb. Vzhledem 
k  počasí jsme se zaměřili na péči 
o  stávající mladé výsadby. Instalovali 
jsme závlahové vaky, aby bylo možné 
stromům dodat více vody najednou 
a v roce 2023 bychom v tom rádi po-
kračovali. Zároveň bychom se chtě-
li zaměřit na projektovou přípravu 
nových lokalit. Rádi bychom rozšířili 
lesopark u Šatavy a vytvořili park v lo-
kalitě bývalých zahrádek u rybníka Vo-
dárna. K  tomu je potřeba nechat vy-

hotovit projektovou dokumentaci, na 
základě které je možné žádat dotace 
z různých programů.

V  roce 2022 jsme nahradili uschlé 
třešně a  jeřáb břek podél staré cesty 
pod střediskem k  „Výzkumáku“. Dále 
jsme nahradili třešeň a  hrušeň podél 
cesty do pískovny směrem k  Unkovi-
cím, vrba byla nahrazena na pláži ryb-
níka Šejba, javory u průmyslového ob-
chvatu a proběhly náhrady u pošty, na 
ul. Sušilova, Tyršova a Malinovského.

V  souvislosti s  výše napsaným při-

pomínám výzvu z loňského roku a žá-
dám neznámé „dobrovolníky“, aby 
nám v obci nestříhali stromy na obec-
ních pozemcích. Loni takto někdo os-
tříhal stromy u  kynologického klubu, 
u potoka Šatava, podél cesty k výzku-
máku a  při cestě do pískovny, čímž 
výrazně redukoval již pěkné koruny. 
Mnoho z  těchto stromů kvůli těmto 
ořezům uschlo a museli jsme je nahra-
dit. Stromy v  obci udržují pracovníci 
obce nebo odborné fi rmy na základě 
objednávky. Děkujeme za pochopení.

Obecně závaznými vyhláškami může 
zastupitelstvo obce upravovat některé 
místní záležitosti nad rámec zákonů. Rádi 
bychom rozšířili povědomí o  tom, které 
vyhlášky jsou v obci platné a co přináší. 
Veškeré obecně závazné vyhlášky může-
te najít na webu sbírky právních předpisů 
– sbirkapp.gov.cz/vyhledavani.

Regulace používání zábavní pyro-

techniky

V roce 2022 zastupitelstvo obce aktu-
alizovalo obecně závaznou vyhlášku k za-
bezpečení místních záležitostí veřejného 
pořádku na veřejných prostranstvích, 
kterou se reguluje používání zábavní py-
rotechniky (číslo vyhlášky je 1/2022).

Zábavní pyrotechnika je činnost, kte-
rá může narušovat veřejný pořádek. Je 
velmi často nepříjemná, obtěžující nebo 
i  nebezpečná pro nezúčastněné osoby. 
Způsobuje znečištění vzduchu, ale i  ve-
řejného prostranství. Silně ubližuje zvířa-
tům. Z těchto důvodů zastupitelé schváli-
li omezení možnosti jejího používání.

 Uklízejte po svých psech

 Výsadby v roce 2022

Obecně závazné vyhlášky

Pavla Dratvová

Pavla Dratvová

Pavel Kadlec

Informujeme občany, že i  v  letošním roce je možné bez-
platně zapůjčit odpadové nádoby na bioodpad, plast i papír. 
Současně je možné si vyměnit menší nádoby (120 l) za vět-
ší (240 l). K tomu je potřeba pouze vyplnit dvě pare smlouvy 
o  zápůjčce, kterou si můžete vyzvednout na obecním úřadě 
nebo vytisknout na webu obce v sekci odpadové hospodářství: 
https://www.hrusovanyubrna.cz/images/documents/Ostat-
n%C3%AD/2022/Smlouva_o_vypujcce_-_popelnice.pdf.

Stále je také možná zápůjčka kompostérů: https://www.
hrusovanyubrna.cz/aktuality-z-obce/1793-kompostery-a-po-

pelnice-na-trideny-odpad-nove-vcetne-biologicky-rozlozite-
lneho-odpadu. 

Popelnice i  kompostéry po sedmi letech připadnou do 
vlastnictví žadatele. Předepsanou smlouvu je třeba vyplnit 
ve dvou výtiscích a podepsanou předat na OÚ. Následně se 
smlouvy zúřadují, budou podepsány ze strany obce a vráceny 
zpět do schránky zájemci. Jeden výtisk smlouvy, řádně vyplně-
ný a již podepsaný oběma smluvními stranami, potom bude 
možné na sběrném dvoře v jeho provozní době „vyměnit“ za 
kompostér. Popelnici přiveze před dům zaměstnanec obce.

 Odpadové nádoby
Pavla Dratvová
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V  říjnu loňského roku proběhly vol-
by do zastupitelstva naší obce. Zvoleno 
bylo deset stávajících a pět nových nebo 
staronových zastupitelů. Rádi bychom 
pokračovali v tradici a nové hrušovanské 
zastupitele Vám představili. V seriálu po-
kračujeme s novým starostou obce Pav-
lem Kadlecem.
• Má 39 let, je ženatý, má dvě děti (Anna 

4 roky, Lukáš 2 roky), třetí dítě je na 
cestě.

• Bydlí v Hrušovanech od narození.
• Je absolventem gymnázia v Židlocho-

vicích, následně vystudoval obor geo-
grafi e a kartografi e na Přírodovědec-
ké fakultě MU a dále obor regionální 
rozvoj a správa na Ekonomicko-správ-
ní fakultě MU v Brně.

• Pracoval jako úředník na Magistrátu 
města Brna, v  letech 2014–2017 byl 
I. místostarostou obce, dále v  letech 
2018–2022 tajemníkem OÚ Hrušova-
ny u Brna.

• Zájmy: Sokol, hudba, příroda, jíd-
lo, spánek, mapy, sbírání pohlednic 
a známek. Je značkař a krajský mapař 
Klubu českých turistů.

• Není členem žádné politické strany, 
do zastupitelstva kandidoval za STAN.

• V zastupitelstvu je ve druhém voleb-
ním období.

• Od roku 2010 až do loňského roku byl 

Obecně závaznou vyhláškou je za-
kázaná veškerá zábavní pyrotechnika 
na veřejných prostranstvích v zastavěné 
části obce. Po celý rok je zakázáno pou-
žívat petardy, rachejtle, ohňostroje apod. 
Jedinou výjimkou je oslava nového roku 
v době od 31. 12. od 19 hodin do 1. 1. do 

3:00. Jiné výjimky je možné udělit opět 
pouze změnou obecně závazné vyhláš-
ky.

Pokud se setkáte s  porušováním 
této obecně závazné vyhlášky, můžete 
kontaktovat obecní policii. Vymahatel-
nost dodržování pravidel daných touto 

vyhláškou je bohužel problematická 
a bohužel se jedná o činnost tak přitaž-
livou především pro děti. Byl bych rád, 
abychom byli vzájemně vnímaví, opatrní 
a ohleduplní a neobtěžovali a neohrožo-
vali ostatní svým počínáním pro vlastní 
chvilkové potěšení.

 Představujeme zastupitele obce: Pavel Kadlec
Ptal se Petr Pospíšil, foto: Roman Ivičič, Pavel Kadlec
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V nedávné době jsme dostali upozornění, především od 
poštovních doručovatelek, že na mnohých domech v  obci 
chybí označení číslem popisným. Povinnost jejich označení 
vyplývá ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. 

Každému domu je po jeho dokončení obecním úřadem 
přiděleno číslo popisné a je vydána tabulka s číslem, aby mohl 
být dům označen. S tímto je vázaný správní poplatek 100 Kč.

Pokud by někdo z  jakýchkoli důvodů potřeboval další 
tabulku s číslem v jednotném provedení, tj. modrobílou ta-
bulku, může požádat obec. Ale pak už by platil náklady na 
pořízení v plné výši.

Na závěr bych chtěl vyzvat všechny vlastníky domů, které 
nejsou označeny, aby věc uvedli do pořádku v souladu s le-
gislativou. Usnadní tak orientaci a práci doručovatelům.

 O povinnosti označení domu číslem popisným
Pavel Kadlec

členem komise životního prostředí, 
v letech 2018–2022 byl členem škodní 
komise.

Pro ty, kteří Vás ještě neznají, řek-

něte nám něco o sobě. Odkud se svou 

ženou pocházíte?

Já jsem od narození z Hrušovan. Man-
želka je z Nosislavi a přivdala se sem. Spo-
lečně tu žijeme od roku 2014. Bydlíme na 
Sídlišti.

 
Manželce se v Hrušovanech líbí? 

Řekl bych, že ano. Určitě vnímá výho-
dy větší obce, zejména dopravní dostup-
nost. Myslím, že je v  Hrušovanech spo-
kojená. Navíc je tu docela aktivní a díky 
tomu se zná s mnoha dalšími místními.

Co Vás baví? Co rád děláte ve chví-

lích volna?

Rád spím, když mám možnost. To je 
ale koníček, kterému věnuji velmi málo 
času. Také rád jím, chtěl bych více sporto-
vat a číst, mám velmi rád přírodu, sbírám 
také pohlednice a známky. Jsem dále sta-
rostou místní tělocvičné jednoty Sokol, 
kde mimo jiné vedu kroužky všestrannos-
ti pro děti. Dříve jsem vedl i kroužek vo-
lejbalu, pak jsem byl asistentem trenéra, 
ale protože máme vynikající trenéry, tak 
tam nejsem vůbec potřeba. Navíc mám 

mnohem méně času, takže tohoto koníč-
ku jsem se vzdal a teď už se věnuji jenom 
všestrannosti.

Kolik dětí máte v Sokole na staros-

ti? Je mezi dětmi o cvičení velký zájem?

Společně s  manželkou vedu kroužky 
Sokolího hnízda, což jsou nejmenší děti 
ve dvou věkových kategoriích – od roku 
do tří let a  od tří do pěti let. V  každém 
z těchto kroužků je zaregistrováno kolem 
25 dětí, ale účast bývá různá. Pak mám 
cvičení pro předškoláky – cvičíme 2x týd-
ně, v úterý a v pátek. Já vedu jen páteční 
termín, kam chodí méně dětí, protože se 
to časově kryje s jinými aktivitami, ale ob-
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jeví se tam i 16 dětí. Na starosti mám ještě 
ve čtvrtek cvičení všestrannosti pro žáky, 
tam chodí taky asi 16 dětí, někdy i více. 
V úterý ale bývá účast vyšší, sejde se i 30 
dětí. Zájem je tedy veliký. Celkově je v So-
kole v Hrušovanech asi 200 dětí a přes 70 
dospělých.

Jste také členem Klubu českých tu-

ristů, kde máte funkci mapaře a znač-

kaře. Znamená to, že Vás můžeme 

vidět běhat po lese s  kyblíkem barvy 

a štětcem, jak malujete značky na stro-

my?

Ano, je to tak. Začínal jsem jako znač-
kař, což je krásná aktivita pro introverta, 
jako jsem já. Člověk stráví celý den sám 
v přírodě. Ale ta moje značkařská aktivita 
už se velmi utlumila. Následně, s ohledem 
na mé vzdělání, jsem se stal mapařem 
a eviduji turistické trasy v Jihomoravském 
kraji pro různé účely. Data pak využívá 
třeba portál mapy.cz nebo vydavatelé 
turistických map apod. Ale protože mám 
stále méně času, tak i mapaření omezuji. 
Uvidím, jak to bude dál.

Předtím, než jste usedl do křesla 

starosty, jste byl tajemníkem obecní-

ho úřadu, byl jste také místostarostou. 

Kdy vás napadlo, že byste se chtěl an-

gažovat v komunální politice?

Poprvé jsem kandidoval do zastupi-
telstva v roce 2010, když mě oslovil teh-
dejší místostarosta pan Harašta. Tehdy 
jsem se objevil na kandidátce, ale spíš 
abych ho podpořil jako lídra. V roce 2014 
jsem kandidoval s  panem Rožnovským 
za TOP 09. Byl jsem zvolen do zastupi-
telstva a následně na pozici uvolněného 
prvního místostarosty. V této pozici jsem 

byl tři roky, poté jsem se stal tajemníkem 
a  v  roce 2022 jsem s  naší kandidátkou 
STAN kandidoval do zastupitelstva.

Na Masarykově univerzitě v  Brně 

jste vystudoval obor geografi e a  kar-

tografi e. Už tehdy jste uvažoval, že 

byste se chtěl angažovat ve veřejném 

životě?

Určitě ano, já mám rád mapy, rád vní-
mám prostor regionálního rozvoje a regi-
onální politiky. Dá se říct, že v tomto ohle-
du jsem k  tomu směřoval už od studií. 
V té době jsem to ale viděl tak, že budu 
spíše úředník, než že bych měl ambice 
stát v čele obce.

 
Vy jste ale absolvoval ještě jednu 

vysokou školu. V jakém oboru?

Druhý obor byl regionální rozvoj 
a správa na Ekonomicko-správní fakultě. 
Studoval jsem vlastně něco podobného 
jako na geografi i, ale více se zaměřením 
na ekonomii. Zabývali jsme se tam i do-
tační politikou Evropské unie a související 
problematikou, takže věřím, že tyto zna-
losti teď bud moct zúročit ve prospěch 
Hrušovan.

Ještě než jste se stal starostou, jste 

byl učitelem na ZŠ v  Opatovicích. Co 

jste tam učil?

To bylo v době, kdy jsem studoval prá-
vě na geografi i a byl to malý úvazek, jen 
asi 0,2. Učil jsem angličtinu a vlastivědu. 
Na škole v  Opatovicích v  té době nebyl 
žádný angličtinář, takže hledali někoho, 
kdo v té angličtině bude aspoň dvě lekce 
před žáky. K tomu jsem si přidal ještě vlas-
tivědu, abych tam nejezdil jen kvůli jedné 
hodině. 

Nechybí vám to?

To už je dávno. Ani ne. (smích). Nicmé-
ně s  dětmi pracuji nadále. Ne tedy pro-
fesně jako učitel, ale ve volnočasových 
aktivitách vedu v  rámci Sokola zmíněné 
kroužky pro děti a strašně mě to baví.

Jaké máte vize pro Hrušovany? Jaké 

jsou Vaše priority ve funkci starosty?

Ty nejvýznamnější priority jsou asi tři.  
Jednak je to školství. Chceme se věnovat 
přestavbě mateřské školy na Havlíčkově 
ulici. V  rámci základního školství chce-
me budovat speciální venkovní učebny 
a  zahradu, na které by bylo hřiště. Tento 
projekt už je rozjetý, ale je třeba se tomu 
nadále věnovat a  dotáhnout to do kon-
ce. Další prioritou je veřejné prostranství. 
Chceme, aby obec byla hezká, aby mobili-
ář byl moderní, aby byl funkční a aby obec 
byla zelená. Chceme nadále vysazovat 
stromy, udržovat obecní zeleň – to je něco, 
co lidé velmi vnímají. Myslíme si, že je tady 
ještě hodně co zlepšovat. A ta třetí priorita 
je komunikace obce, resp. úřadu s  obča-
ny. Chceme vytvořit nové webové strán-
ky, aby úřad působil otevřeně, moderně, 
aby občan neměl pocit, že úřad stojí proti 
němu, ale aby vnímal, že je to partner. 

Jak konkrétně by se měly webové 

stránky proměnit? Budou nové jen co 

do grafi ky, nebo bude mít i  nový ob-

sah?

Především máme od lidí četné připo-
mínky, že stránky jsou nepřehledné, že 
pokud tam člověk něco hledá, tak se to 
nedaří najít. Toto bychom chtěli od zákla-
du změnit, vytvořit ty stránky přehledněj-
ší a  modernější. Existuje řada možností, 
které stránky mohou nabízet. Chceme, 
aby člověk mohl s  obcí komunikovat 
elektronicky. Z toho důvodu jsme založi-
li i komisi pro moderní technologie, aby 
komunikace s  občany odpovídala sou-
časnému trendu. 

Jaký projekt vám leží na stole 

v současné době? Co je teď Vaším pr-

vořadým úkolem?

Na podzim byl vysoutěžen projekt na 
přestavbu mateřské školy na Havlíčkově 
ulici, takže nyní komunikujeme se zhoto-
vitelem, který tuto zakázku vyhrál a  bu-
deme objednávat další podklady a  prů-
zkumy, aby projekt splnil naše očekávání, 
aby byl kvalitní. Takže toto řešíme aktuál-Jako cvičitel v Sokole s dětmi ze všestrannosti
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ně. Dále zmiňované venkovní učebny na 
základní škole a úpravu zahrady. Už byla 
podána žádost o  dotaci, proto čekáme, 
zda uspějeme. Pokud uspějeme, hned za-
čneme soutěžit dodavatele, aby byl tento 
projekt co nejdříve hotový.

Co je podle vás nejslabší stránkou 

Hrušovan a co naopak vidíte jako nej-

silnější stránku obce?

Mnohé velké problémy nejsou vidět, 
což je případ třeba kanalizace. Ta už na 
mnoha místech pomalu dosluhuje nebo 
je potřeba ji zkapacitnit, protože Hru-
šovany se rozrůstají. Lidé vnímají jako 
samozřejmost, že když se spláchne, tak 
vše teče tam, kam má. Ale je potřeba mi-
nimálně zkapacitnit přivaděč do čističky 
odpadních vod. Toto bude obrovský pro-
jekt, který nás čeká v  nejbližších letech, 
vyžádá si zhruba 30 milionů korun, což je 
obrovská investice na to, že nebude nic 
vidět. I v ulicích, hlavně ve staré části Hru-
šovan, už kanalizace dožívá a je potřeba ji 
postupně obnovovat. Nyní se připravuje 
projekt na obnovu kanalizace v Masary-
kově ulici. Tam už bylo vyměněno 80 me-
trů kanalizace v úseku před školou, když 
se opravoval prostor mezi školou a  So-
kecem. Je ale třeba vyměnit kanalizaci 
v celé ulici.

A ta silná stránka obce?

Myslím, že nejsilnější stránkou Hru-
šovan je občanská vybavenost, blízkost 
Brna, ale především lidé – sami Hrušo-

vaňáci. Je tady řada aktivních, iniciativ-
ních lidí, ochotných dělat i něco pro druhé 
– ať jsou to volnočasové aktivity, jednorá-
zové akce, charita a podobné věci. Takže 
za Hrušovaňáky jsem velmi rád.

V souvislosti se zvyšujícími se cena-

mi energií se řada obcí rozhodla šetřit, 

investují do zateplení budov, snižují 

teploty ve veřejných budovách a  na 

sportovištích, investují do úsporněj-

ších typů veřejného osvětlení apod. 

Bude na vysoké ceny energií nějak re-

agovat i naše obec? 

Ano, určitě se chystají úsporná opatře-
ní. Především chceme nainstalovat tepel-
né čerpadlo na sportovní halu v Jízdáren-
ské ulici, s  tím už jsme začali, projekt už 
je zadán a nyní čekáme na výsledek pro-
jektu a na přibližné náklady. Touto cestou 
chceme jít i u dalších budov. Budeme se 
ptát odborníků na to, zda je pro nás vý-
hodná fotovoltaika, tepelná čerpadla, 
solární ohřev vody. Především bychom 
se chtěli věnovat budovám školek a školy 
a následně i dalším veřejným budovám. 

Na facebookovém profi lu obce 

jsem zaznamenal hlasy obyvatel, kteří 

si v  prosinci stěžovali na neodklizený 

sníh na obecních komunikacích. Ca na 

tuto kritiku říkáte?

Tu kritiku vnímám a také jsem na ni 
reagoval. Vysvětloval jsem, že selhal lid-
ský faktor ve chvíli, kdy měla četa v půl 
páté nebo ve čtyři ráno vyrazit odklízet 

sníh. Proběhla špatná domluva mezi 
konkrétními pracovníky. Zkrátka pra-
covníci nedostali signál, aby vyrazili, tak-
že vyrazili pozdě a sníh už byl ušlapaný, 
uježděný. Bylo pak velmi složité ho od-
straňovat. Hned jsme se rozhodli pou-
pravit zavedený systém. Domluvili jsme 
se s obecní policií, že i ona, pokud bude 
mít službu a  nastane podobná meteo-
rologická situace, se zapojí a bude včas 
informovat obecní četu. Předpokládám 
a doufám, že podobná situace už se ne-
bude opakovat. 

V  době, kdy vedeme tento rozho-

vor (1. 1. 2023) se naše země chystá 

k  prezidentským volbám. Předpoklá-

dám, že půjdete volit. 

Samozřejmě.

Podle čeho se budete rozhodovat, 

komu dáte svůj hlas? 

Především bych chtěl, aby člověk, kte-
rého budu volit, byl reprezentativní a aby 
byl morální autoritou. Minimálně by ne-
měl mít žádné konfl ikty se zákonem. To je 
pro mě nejdůležitější. Na druhou stranu, 
není pro mě zas až tolik důležité, aby byl 
zkušeným politikem.

Co byste řekl člověku, který k  vol-

bám nepůjde s tím, že si mezi kandidá-

ty neumí vybrat, protože žádný nevy-

hovuje jeho představám?

Řekl bych mu, že je lepší volit menší 
zlo. Tím, že člověk volit nejde, vlastně po-
siluje pozici toho, koho by třeba nevolil 
v žádném případě. Takže pokud je mezi 
prezidentskými kandidáty někdo, o němž 
ví, že by ho rozhodně nikdy nevolil, tak je 
lepší jít k  volbám a  volit někoho jiného. 
Myslím si ale, že kandidátů je dost a  lze 
si mezi nimi vybrat reprezentativní hlavu 
státu. 

Stojíme na prahu roku 2023, co bys-

te popřál čtenářům Hrušovanského 

zpravodaje do nadcházejícího roku?

S  ohledem na události posledních 
týdnů, kdy jsme se potýkali s  nárůstem 
počtu respiračních onemocnění, zejmé-
na chřipky, bych lidem rád popřál přede-
vším hodně zdraví. Je-li člověk zdráv, o to 
ostatní se může snáze postarat. Takže do 
nového roku hlavně pevné zdraví!

Děkuji za rozhovor.S vlastními dětmi
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 Základní škola

Zase jsou tady čertíci
Markéta Dvořáková, foto: Markéta Dvořáková

Tentokrát si žáci 1. A užili čertovskou školu plnou zábavy, 
legrace, tance i písniček. Moc jsme uvítali návštěvu opravdo-
vého Mikuláše, který s sebou přivedl i andílka a čerta. A ten 
čert byl jako opravdový! Malí čertíci se ho nakonec přestali 
bát a společně si zapívali…

„Když se čerti rozčertí“ byla besídka pro rodiče, přátele 
i kamarády, kterou jsme předvedli v rámci konání vánočního 
adventu ve škole. Myslím, že se povedla a malí čertíci si za-
slouží velkou pochvalu. Čertovská škola v 1.A

 Adventní školička
Karolina Vymazalová, foto: Šárka Skácelová, Lucie Duchoňová

Září, říjen, listopad,
pohádky má každý rád
a když přijde prosinec, zazní vánoční zvonec.

Po říjnovém dýňování děti netrpělivě čekaly, zda-li opět 
přijede do naší obce Martin se svým bílým koníkem a anděl-
ským doprovodem. A vskutku, po roce opět přicválal. Děti 
ho netrpělivě vyhlížely ve čtvrtek 9.11.2022 u hřbitova, od-
kud mu za doprovodu rodičů posvítily na cestu směr hřiště 
na Jízdárenské. Tady je čekala ohnivá show a na zahřátí tep-
lý čaj a sladký moučník.

Než jsme se všichni nadáli, po sv. 
Martinovi tu byl advent a s ním velké 
očekávání. V prvním adventním týdnu 
se ve třídách i  před školkou zdobilo 
a celá školka se oblékla do předvánoč-
ního zářivého kabátku.

Na začátku druhého adventního 
týdne jsme přivítali Mikuláše s  jeho 
pomocníky, andílkem a čertíkem, kte-
ří přišli na návštěvu v  pondělí 5.12. 
V tento den se děti převlékly za andíl-
ky a čertíky a  takto vystrojeni očeká-
valy příchod této trojice. Někteří dět-

ští čertíci sice vyhlíželi návštěvu s obavou, ale i tak Mikuláši 
zazpívali krásné písničky. Z knihy hříchů zaznělo pokárání, 
z andělské chvála, takže čert si nikoho opět neodnesl. Před 
nadílkou děti slíbily, že se polepší, a tak je mohl anděl s Mi-
kulášem obdarovat sladkou zdravou dobrotou.

Po Mikuláši se ve třídách za doprovodu koled vyráběla 
vánoční přáníčka pro naše seniory a  dárečky pro rodiče. 
Děti se seznámily s vánočními tradicemi, psalo se Ježíškovi, 
ale hlavně se připravovalo na předvánoční vystoupení pro 
rodiče, které se mělo uskutečnit po dvouleté pauze. Na tuto 
příležitost se těšily nejen děti a jejich rodiče, ale i celý per-

sonál naší školky. Bohužel z  důvodu 
vysoké nemocnosti, byly nuceny ně-
které třídy toto vystoupení přesunout 
až na leden, ale tam, kde se vystoupe-
ní uskutečnilo, tam si to všichni užili, 
a  dokonce někomu ukápla i  slzička 
(nejen rodičům, ale i paním učitelkám).

Vyvrcholením celého předvánoč-
ního těšení je Ježíškova nadílka. Ano, 
a i u nás ve školce po roce opět Ježíšek 
štědře naděloval. DĚKUJEME JEŽÍŠKU!!!

Všem přejeme v novém roce hodně 
štěstí.
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Prosinec v 1.B

Vánoční Brno

Zážitky z 2.A

Iveta Bidrmanová a Martina Hanzlíková

Vladimíra Oulehlová, foto: Vladimíra Oulehlová

Jitka Coufalová, foto: Jitka Coufalová

V  naší třídě jsme pilní jako včelič-
ky a brzy si už přečteme knížku, kte-
rou určitě najdeme pod stromečkem. 
Prosinec a  přípravy na Vánoce nám 
sice narušila velká nemocnost, i  tak 
jsme si ale adventní čas užili. Chodbu 
jsme vyplnili obrázky pekla a navštívili 
nás Mikuláš s čertem i andělem. Kaž-
dý den jsme si otevřeli jedno políčko 
v adventním kalendáři, které nás po-

Ve středu 14. 12. 2022 jsme jeli do 
Brna do divadla Reduta. Sraz se třídou 
jsme měli ve vestibulu na nádraží. Když 
jsme vlakem přijeli do Brna, šli jsme na 
Dominikánské náměstí. Tam byl ze dře-
va postavený betlém. Na chvíli jsme se 
zastavili ve Špalíčku a na Zelném trhu, 
kde jsem si koupil fi gurku z Hvězdných 
válek. Koupil jsem si také brambůrky 
ve tvaru spirálek.

Potom jsme šli do divadla. Bylo tam 
hodně lidí, hlavně děti ze škol. Před-
stavení pojednávalo o brněnských po-
věstech a trvalo 1 hodinu a 15 minut. 
Mně to připadalo jako pět minut, tak 

V listopadu jsme ukončili výuku plavání v Hustopečích. 
Žáci se mohou pochlubit mokrým vysvědčením. Také jsme 
se snažili učit alespoň jednou týdně venku. Vyrobili jsme si 
amatérskou meteorologickou stanici s vlhkoměrem, sráž-
koměrem, větrnou růžicí a okénkem k pozorování mraků 
na školní zahradě. 

Na konci měsíce jsme vyrazili na výstavu modelového 
kolejiště v Židlochovicích. Modeláři se dětem věnovali, vy-
světlovali a ukazovali jim vše, co je zajímalo. Ani déšť nás 
neodradil, abychom alespoň chvíli nepozorovali mufl ony 
v zámeckém parku, vybaveni pláštěnkami a dalekohledy. 

Začátek prosince nás potěšil sněhovou nadílkou a ná-
vštěvou Mikuláše ve škole. Verunka popsala svůj mikuláš-
ský zážitek takto: „Večer jsme byli na rozsvícení stromečku. 
Moc se mi tam líbilo. Zazpívala jsem písničku. Pak jsem do-
stala balíček.“

Plnili jsme adventní úkoly a četli jsme si na pokračování 
vyprávění lékaře Lukáše, jak to tenkrát bylo s  narozením 
Ježíše. Příběh o jeho narození jsme si připravili pro rodiče 
na vánoční besídku. Pátráme v parku – 2.A

sunulo o  kousek blíž k Vánocům. Na 
adventním odpoledni ve škole jsme 
si všichni vytvořili přáníčka pro rodiče, 
babičky a dědečky. 

Den před odchodem na vánoční 
prázdniny jsme měli ve třídě vánoční 
besídku, kde jsme si povídali o  tom, 
na co se o  Vánocích nejvíce těšíme, 
zazpívali jsme si koledy a  čekaly nás 
i  dárky pod stromečkem. Nechyběla 

to uteklo. Nejvíce se mi líbila pověst 
O brněnském drakovi. Po představení 
byla krátká přestávka na svačinku a už 
se odcházelo na nádraží. Vlak měl chvíli 
zpoždění, ale oběd ve škole jsem stihl.

Výlet a představení se mi moc líbily. 
(Dan Š.)

Ráno 14. prosince jsme se sešli se 
třídou ve vestibulu nádraží a odtud vy-
razili do Brna. 

Po příjezdu jsme vyrazili na Domini-
kánské náměstí, tam byl postavený ve-
liký betlém a točící lavičky. Na ně chtěl 
snad každý. Betlém byl ze dřeva s čápy, 

ani ochutnávka vánočního cukroví 
od našich maminek a  babiček. O  vá-
nočních prázdninách jsme si užili od-
počinek, zimní radovánky, kouzelné 
pohádky a  dárky pod stromečkem. 
Po prázdninách jsme se sešli v plném 
počtu a brzy nás již čeká první vysvěd-
čení. 

Přejeme Vám v novém roce hodně 
zdraví, štěstí, lásky a úspěchů.

slony, osly, volky, velbloudy, ovcemi, 
se třemi králi, Ježíškem atd. Moc mě to 
zaujalo. Bylo asi velice náročné vyrobit 
ho a nabarvit.

Další zastávkou bylo náměstí Svo-
body, tam jsme se podívali na orloj a šli 
dál. Čekala nás cílová stanice Zelný trh 
a  divadlo Reduta. Na Zelňáku byl na 
chvíli rozchod, ale všechny stánky ještě 
neměly otevřené. 

Následovalo divadlo. V  divadle 
jsme šli omylem na balkon, ale místa 
byla jinde, tak nás správně usadili dole. 
Začalo představení. Celé představení 
se odehrávalo v  hostinci. Postavy se 
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jmenovaly: truhlář Birg, čert Vincek, 
hospodská Andula a  kronikář. Jedna-
lo se o základní pověsti – Proč se Brno 
jmenuje Brno, O  brněnském drakovi 
a  O  brněnském kole. Po představení 
jsme vyrazili na nádraží a jeli zpět. Výlet 
se za mě velice povedl. (Tobiáš H.)

Ve středu 14. 12. 2022 jsme s  5. 
A  jeli do divadla Reduta v  Brně vla-

kem. Šli jsme kolem Grandhotelu 
a  pak na Svoboďák. Viděli jsme br-
něnský orloj. Prošli jsme „Svoboďák“ 
a  šli jsme na Dominikánské náměstí. 
Byl tam nádherný betlém vyřezaný 
ze dřeva. Z Dominikánského náměstí 
jsme šli na Zelný trh. Zjistili jsme, že 
máme hodně času, než divadlo začne, 
tak jsme zaběhli do Velkého Špalíčku. 
Tam jsem si koupila mandle v čokolá-

dě. V Redutě, divadelním sále, se ode-
hrávaly pověsti o Brně. Například O br-
něnském drakovi nebo O brněnském 
kole, ale tyto pověsti už jsem znala. Po 
divadle jsme mohli jít na „Zelňák“, tam 
jsme si dokoupili dárečky.

Potom jsme sedli na vlak a  jeli do 
Hrušovan. Výlet se mi moc líbil a diva-
dlo se hercům povedlo. 

(Stela Ch.)

Vánoční Brno

Vánoční muzikál Kam zmizely koledy?

Vánoční muzikál – Kam zmizely koledy?
Kristýna Jandíková, foto: Kristýna Jandíková

A znovu to bylo tady. Měsíc před Vánocemi jsme opět 
zkoušeli vánoční představení. A  letos byl na řadě muzikál 
s názvem Kam zmizely koledy.

Naším hlavním hrdinou byl tentokrát král Vánočního krá-
lovství, kterému jednoho dne před Vánocemi daly všechny 

jeho koledy výpověď, neboť byly znechuceny tím, jak si jich 
lidé neváží a nezřídka na jejich adresu dokonce utrousí neli-
chotivou poznámku či dokonce hanebnou nadávku… Když 
král zjistil, co koledy spáchaly, ihned se je spolu se svým věr-
ným sluhou Emilem vydal hledat do světa lidí. Během puto-
vání došlo k mnoha komickým situacím, neboť král, jakožto 
panovník Vánočního království, byl zcela neznalý technic-
kých vymožeností, jako jsou mobily, počítače či navigace 
GPS. Třeba setkání se stařenkou na ulici se nakonec stává 
takřka bojem o holý život, protože ve chvíli, kdy žena vytáh-
ne z kapsy iPhone ve snaze ukázat králi cestu do Kaufl andu, 
mění se rázem nevinně vyhlížející babička v nebezpečnou 
a  zákeřnou stařenu vybavenou neznámou zbraní. Nebo 
když se král dostane do Kaufl andu a ve víře, že nespočetné 
hromady jídla naskládané na regálech jsou zajisté součás-
tí slavnosti na jeho počest, zahájí neprodleně nezřízenou 
konzumaci a je vykázán pracovníkem ostrahy. A také když 
riskuje holý život a nastoupí do hrozivě vyhlížející plechové 
krabice s koly, aby se přepravil do budovy Televize, a dosta-
ne se do křížku s revizorem, kterému se snaží vysvětlit, že 
u sebe nemá zlaťáky, aby zaplatil pokutu za jízdu na černo…

Po dlouhé a  strastiplné cestě se král nakonec opět se 
svými koledami shledal. A  to ve škole, kde je děti zpívaly 
s radostí. A koledy? Pochopily, že stačí, když se najde jeden 
člověk, který si je rád zazpívá… Doufáme, že si v  našem 
představení každý našel něco, co se mu líbilo, a že jsme tak 
divákům zpříjemnili předvánoční období.



13

Ze života obceZe života obce

Vánoční besídka 5.A

Prosinec v družině
Vychovatelky školní družiny, foto: Josef Valoušek

Prosincové těšení na Vánoce nám 
v družině narušila vysoká nemocnost, 
která vládla celé škole. I tak jsme se ale 
na Vánoce pilně připravovali. Vyrobili 
jsme dárky a přáníčka pro rodiče, po-

vídali a četli jsme si o Vánocích a hod-
ně času jsme i  přes chladné počasí 
trávili venku. V každém oddělení jsme 
také vyrobili pár menších dárečků pro 
potěšení obyvatelů Villy Martha. Děti 

si na těchto dárcích dávají vždy velmi 
záležet a těší se, jakou jimi udělají ra-
dost.

Ve škole proběhlo 8. prosince ad-
ventní odpoledne, kterého se zúčast-
nila i  školní družina. Některá odděle-
ní nacvičila ve spolupráci s  třídními 
učiteli divadelní představení, jinde si 
paní vychovatelky připravily materiál, 
ze kterého si potom děti ve spoluprá-
ci s rodiči vytvořily svícen na vánoční 
stůl. Účast byla velká a nám se setkání 
dětí s rodiči velmi líbilo.

Teď už jsme zvědaví, jestli i do dru-
žiny dorazí Ježíšek. Někde to bude 
před Vánocemi, v  některých odděle-
ních až začátkem ledna, ale určitě při-
jde. Vždyť v  naší družině jsou jenom 
děti, které nezlobí.

Do nového roku přejeme Vám 
všem hodně zdraví, štěstí a  osobní 
spokojenosti.

 Vánoční jarmark
Kateřina Fraňková, foto: Josef Valoušek

Sobota 3. prosince patřila předvánočnímu setkání na 
prodejním jarmarku na Sokecu. Od dvou hodin byla té-
měř dvacítka stánkařů připravena nabídnout své produkty 
k prodeji všem zájemcům. Z jarmarku jste si tak mohli od-
nést dřevěné výřezy, větvičky se jmelím, perníky, háčkované 
hračky, ručně vyráběná mýdla, čelenky, korálkové ozdoby, 
vánoční ubrusy, med nebo pekelně pálivé omáčky. Pro hla-
dové nebo žíznivé krky byla k dispozici hromada výborného 
občerstvení, ať už zabijačkových specialit, nebo drobných 
slaných či sladkých pochutin 
z  kuchyně našich sousedů. 
Netřeba zmiňovat moře la-
hodných nápojů, které v  sy-
chravém počasí prohřály 
nejednoho promrzlého člo-
věka. A teplo se dalo načerpat 
i  u  kováře během zkoušení 
jeho těžkého řemesla či v ru-
kodělné dílně pro děti, kde 
vedoucí Táborníků vypomá-
hali dětem při tvorbě vánoč-
ních dekorací.

K dokreslení adventní po-
hody pak přispělo vystoupe-
ní pěveckého sboru Hruščata 
pod vedením paní učitelky 
Dvořákové. Zaposlouchali 

jsme se do chytlavých melodií koled a nechali se dojmout 
krásnými texty vánočních písní.

Ale spousta věcí se v tašce nebo v plném žaludku z vá-
nočního jarmarku odnést nemohla. Kouzlo této tradiční 
akce tkví v přátelské předvánoční náladě, kdy i v této hektic-
ké adventní době najdeme čas zastavit se s přáteli, prohodit 
vlídná slova nebo se jen pozdravit se sousedy. Chybělo jen 
vánoční atmosféru zabalit do balíčků a rozdávat kolemjdou-
cím. Pro všechny jí bylo dostatek. 
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 Vánoční tvoření na Sokecu

 Klub seniorů

Anna Vrbská, foto: Kryštof Knofl íček

Eliška Kubová, foto: Eliška Kubová

Dne 26. 11. se během odpoledních hodin na Sokecu 
konalo Vánoční tvoření, kde si každý za drobný peníz 
mohl vytvořit několik vánočních výrobků a  vyzdobit si 
tak svou domácnost. Akci pořádaly Magda Hradská a Pe-
tra Kejdušová, Sokol Hrušovany a salon Top4You.

Veškerý potřebný materiál byl k zakoupení na místě. 
Děti nejčastěji vyráběly vánoční přáníčka, papírové andíl-
ky, ale i lucerničky nebo výrobky z přírodních materiálů, 
jako byly například větvičky stromů.

Mikulášská besídka Klubu seniorů 
Klub seniorů uspořádal v úterý 6. 12. 2022 pro své členy 

Mikulášskou besídku.
K tanci a poslechu seniorům zahrál muzikant Zdeněk On-

dryáš. Za seniory přišli Mikuláš, anděl a čert. Mikuláš vyzval 
seniory, aby přednesli básničky. Nikomu se do přednášení 
nechtělo, přesto se asi tři senioři osmělili a básničku před-
nesli. Dost jsme se nasmáli. Potom anděl s čertem předali 
seniorům dárek. Jako vždy byl k pozdnímu obědu brambo-
rový salát a řízek. Ozdobený vánoční stromek a výzdoba na 
stolech jsou práce Ludmily Kremláčkové a Aničky Vozdecké. 

O občerstvení se postarala restaurace s rozšířenou na-
bídkou sladkého, slaného i tekutého. K práci si bylo mož-
né dát třeba teplý mošt, cukroví, horkou čokoládu nebo 
zákusky z  Bystré židle. Nechyběl ani vánoční stromeček 
a fotokoutek, ve kterém byla možnost se na památku vy-
fotit.

Celou atmosféru podtrhovaly hrající vánoční koledy. 
Dílničky se opravdu vydařily, děti i  dospělí si vytvořili 
krásné dekorace a přáníčka pro své blízké.

Poslední listopadovou sobotu 
jsme připravili nejen pro děti, ale i pro 
dospělé Čertovu cestu.

Pro letošní rok jsme zvolili jinou 
trasu. Vycházelo se od kostela a  po 
cestě vyznačené svíčkami jsme došli 
na dvůr sokolovny, kde bylo otevřeno 
peklo.

Ti, kteří měli odvahu a vstoupili do 
pekla, se mohli setkat s  vládkyní pe-
kel a jejími pomocníky. Pro tento den 
však byla vládkyně hodná a děti si k ní 
po splnění úkolu mohli zajít do kotlíku 
pro odměnu. Akce se podařila a nikdo 
v pekle nezůstal. 

Chtěla bych tímto poděkovat 

 Mišlenka – Čertova cesta 2022
Lenka Horrová

všem, kteří nám nejen na této akci, ale 
na všech akcích Mišlenky pomáhali, 
a  všem, které jsme na našich akcích 
mohli potkat. Už teď se těšíme na se-
tkání na dalších akcích v roce 2023.

Více o  našich plánovaných akcích 
a zájezdech najdete na stránkách: htt-
ps://mislenka5.webnode.cz/
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Hodně jsme si zatancovali, zazpívali a velice dobře jsme se 
bavili. Byla to veselá akce, jak dokazují přiložené fotky.

Vánoční besídka v Klubu seniorů 
V úterý 13. 12. 2022 jsme se sešli v Klubu seniorů na po-

slední akci v roce, a to na vánoční besídce. Akce se zúčastni-
la místostarostka obce paní Ing. Pavla Dratvová.

Na této besídce vystoupily děti z Mateřské školy v Havlíč-
kově ulici s vánočním příběhem a písničkami pod vedením 
učitelek. Zpěv dětí doprovodily paní učitelky na hudební 
nástroje.  Vystoupení dětí bylo velice pěkné, moc se líbilo. 
Děti potom předaly každému ze seniorů vánoční přání. Po 
skončení vystoupení byly děti obdarovány balíčky jako po-
děkování za jejich vystoupení.

Na občerstvení si senioři donesli napečené vánoční 
cukroví a  jiné. V  závěru besídky vystoupila místostarostka 
obce Ing. Pavla Dratvová s poděkováním seniorům za jejich 
činnost a popřála pěkné Vánoce a hodně zdraví do nové-
ho roku 2023. Děkujeme tímto paní místostarostce a zastu-
pitelstvu obce za podporu činnosti Klubu seniorů. S  jejich 
podporou Klub seniorů pořádá akce, které zpříjemňují život 
ve stáří hrušovanským seniorům. Na závěr vánoční besídky 
si senioři společně zazpívali vánoční koledy.

 Sbor dobrovolných hasičů
Julie Weisová a Jana Dolníčková, foto: Julie Weisová, Jana Dolníčková a Kristýna Fujsová

Soutěž v uzlování
V  pátek 18. 11. jsme na schůzce 

s dětmi intenzivně trénovali vázání uzlů, 
neboť nás už následující den čekala na 
domácí půdě soutěž v  uzlování. Klání 
v uzlování probíhalo v hale sportovního 
areálu, kde se setkalo přes třicet sou-
těžních družstev. Obě naše čtveřice po-
stoupily do TOP 16, a tak se dostaly i do 
rozstřelu. Na soutěž ale dorazili i  rych-
lejší soupeři, proto jsme zbytek odpo-
ledne strávili pozorováním soupeření 
nejlepších osmiček a následného fi nále. 

Za přípravku a  mladší žáky celou 
soutěž vyhrály Kobeřice a  za starší 
Dražovice. Po covidové soutěžní pau-
ze jsme se tak měli možnost seznámit 
s  kondicí soupeřů a  zjistili, že budeme 
muset ještě docela dost potrénovat.

Mikulášské závody 

v Těšanech
Když nechodí Mikuláš za námi do 

hasičky, vyrazili jsme my za ním. V  so-
botu 3. 12. se v Těšanech konala netra-
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diční Mikulášská soutěž, a jak již název 
napovídá, něco jsme mohli od Mikuláše 
očekávat.

Nejprve bylo ale nutné splnit šest dis-
ciplín – šplh na laně, znalost topografi e 
a zdravovědy, uzlování, střelbu, test pa-
měti a halovou štafetu. Děti plnily úkoly 
v různém pořadí, vždy po dvoučlenných 
hlídkách. Soutěže se zúčastnily naše děti 
z přípravky, mladších žáků a na start se 
i  se svým handicapem postavil i  Ladík 
Dolníček, který byl ale bohužel ve své 
kategorii jediný, a tak soutěžil v kategorii 
přípravky. Všechny děti se snažily podat 
co nejlepší výkon a tentokrát se jim cel-
kem vedlo. Na vyhodnocení přijel i  Mi-
kuláš a přivezl, kromě medailí pro vítěze, 
každému závodníkovi sladký balíček. Na 
památku jsme pořídili krásné společné 
fotky a po obědě už vyrazili domů. 

Vánoční besídka 

Mladých hasičů
Každoročně pořádají vedoucí mla-

dých hasičů pro děti vánoční besídku. 

Tento den bereme jako možnost spo-
lečného setkání všech dětí, které naše 
schůzky navštěvují. Slavnost se tento-
krát konala v pondělí 19. 12. 2022.

Ve čtyři hodiny odpoledne se ve-
doucí sešli s dětmi, které v uplynulém 
roce získaly odznak odbornosti „ku-
chař“, a  získané dovednosti tak hned 
zúročily a připravily pro všechny malé 
občerstvení. Během hodiny příprav se 
také pod nazdobeným stromečkem 
objevily dárky pro celý kolektiv a  vše 
bylo nachystané pro dvouhodinovou 
zábavu.

Po zhodnocení celého roku děti 
společně rozbalily dárky, které také 
hned vyzkoušely. V  průběhu první 
hodiny jsme tedy rozhýbali svá těla 
prolézáním dlouhého tunelu, snahou 
nepřerazit se při společné chůzi s no-
hami spojenými pomůckou bigfoot 
či posilováním paží při hře speed ball. 
Po těchto výkonech jsme se občerstvili 
a  následně si zahráli tradiční hry jako 
židličkovanou nebo ubohou malou ko-
čičku. Také jsme vyhlásili bojovku, kdy 
se vedoucí snažili porazit děti v přeha-

zování papírových koulí. Snažili se hod-
ně, leč marně a vítězem této hry se pro 
tento rok staly děti.  

Společnou vánoční besídkou jsme 
v roce 2022 ukončili schůzky a od led-
na se opět budou děti scházet odděle-
ně, tedy přípravka v pondělí od 17 ho-
din a žáci v pátek od 16 hodin. V zimě 
nás ještě čeká další soutěž v uzlování, 
pak se zapojíme do soutěže Požární 
ochrana očima dětí, a jakmile se počasí 
ustálí, opět se přesuneme na tartanové 
dráhy a budeme se připravovat na jarní 
závody.

Upozornění

Původně plánovaný tradiční hasič-

ský ples se měl uskutečnit v lednu 
2023. Z  organizačních důvodů byl 
jeho termín přesunut na 4. března. 
Pevně věříme, že je to termín ko-
nečný a ples se uskuteční ve formá-
tu, na který jsme byli zvyklí z před-
chozích let.

 Táborníci

Mikulášská besídka 
Kateřina Fraňková, foto: Tomáš Franěk

Příchod Mikuláše v  doprovodu čerta a  anděla již tra-
dičně oslavili i Táborníci na své besídce, která se konala 
v  úterý 6. prosince. Padesátka dětí trpělivě vyčkávala na 
připravený program. Důležitou náplní besídky bylo vy-
hodnocení soutěže o nejvtipnější popisek k fotografi i z let-
ního tábora nebo podzimního výletu, která byla vyhlášena 
pro děti z našeho oddílu. Soutěž zpestřili i vedoucí svými 
příspěvky, které však sloužily hlavně pro pobavení dětí 
a jejich motivaci.

Po prohlédnutí všech nevýherních, ale zato vtipných fo-
tek, dospěl čas k vyhodnocení vítězů. Na 3. místě se umístil 
Tobiáš Lazar, na 2. místě Alice Janíková a na prvním místě 
Míša Karbanová. Všem oceněným gratulujeme a přejeme, 
ať si užijí zaslouženou výhru v podobě volných vstupenek 
na různé aktivity. Prohlížení vtipných popisků vystřídalo 
zpívání táborových písniček, které přerušilo čertovo hlasité 
burácení. To už dorazil Mikuláš v doprovodu anděla a čerta 
a rovnou otevřel svoji knihu hříchů. Mikuláš pak každému 
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Hledám 
doučování

Hledám pro svého syna, 

žáka 8. třídy základní školy, 

doučování z českého jazyka. 

Jedná se o dlouhodobé doučování 

pro zlepšení známky 

a poté k přípravě 

na přijímací zkoušku. 

Nejlépe docházení k žákovi, 

Sídliště, Hrušovany u Brna. 

Tel. kontakt 774 951 522.

Vánoční besídka
Marek Doležal, foto: Tomáš Franěk

V sobotu 17. prosince jsme pro tábornic-
ké děti uspořádali vánoční besídku. Zahájili 
ji vedoucí zahráním divadelního představe-
ní na téma Lotrando a  Zubejda. Poté jsme 
dětem rozkrojili jablíčka a za zpěvu koled se 
těšili na nadílku pod stromečkem. Družiny 
si navzájem vyrobily různé dárečky, takže 
pod stromečkem rozhodně nebylo prázd-
no! Zbylý čas jsme vyplnili zpěvem písní na 
přání a nakonec se děti rozešly do svých do-
movů.

přednesl, co se za rok v knize hříchů objevilo. Aby děti na-
pravily, co napáchaly, zarecitovaly nebo zazpívaly písničku. 
Jako odměnu pak dostaly sladký balíček, který málokomu 

zůstal nedotčený až domů. Na závěr se ze svých hříchů vy-
koupili i vedoucí zazpíváním vánoční koledy a s Mikulášem 
a jeho ctěným doprovodem jsme se zase na rok rozloučili.
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 Příjezd Mikuláše a rozsvícení vánočního stromu
Kryštof Knofl íček, foto: Kryštof Knofl íček

Adventní čas se v  Hrušovanech nesl v  duchu vánoč-
ních akcí. V pondělí 5. 12. 2022 se uskutečnil příjezd Mi-
kuláše a  rozsvícení vánočního stromku. Organizaci celé 
této události měl na starost T.J. Sokol Hrušovany a dob-
rovolníci.

Přípravy začínaly již odpoledne na Sokecu. Lehce 
před pátou hodinou večerní se odtud vydali první andě-
lé k parku u obchodního domu, kde již bylo připraveno 
pódium s veškerou technikou. Poté zazněly vánoční kole-
dy od školního sboru, které byly provázeny libozvučným 
tónem ukulele. Po skončení tohoto krásného vystoupení 
přišel pan starosta s úvodním slovem, při kterém společ-

ně s  Mikulášem a  davem přítomných přivolali hlavního 
čerta a  jeho pekelné pomocníky. Následně všichni spo-
lečně odpočítali rozsvícení vánočního stromku.

Potom už děti mohly přijít za Mikulášem a  zazpívat 
mu nějakou pěknou koledu. A ten, kdo byl hodný, dostal 
navíc od andělů nadílku plnou samých dobrot. Kdo chtěl, 
mohl se s Mikulášem, anděly nebo čerty vyfotit. 

Občerstvení bylo dostatek. O  vše se postaral stánek 
s čajem, buchtami a čertovským svařákem.

I když nám počasí během dne moc nepřálo, vše pro-
běhlo tak, jak mělo, a lidé odcházeli s úsměvem na tváři. 
Byl to vydařený začátek vánočních svátků!

 Sokol Hrušovany u Brna
Pavel Kadlec, foto: Milan Kloupar, Roman Malachovský

Zimní spánek se naší jednoty netý-
ká a čas předvánoční ukázal, že nejen 
sportem živ je Sokol.

Na začátku adventního času jsme 
fi nančně podpořili krásný nápad Mag-
dy Hradské a Petry Kejdušové – vánoč-
ní tvoření na Sokecu. Účastníci si mohli 
vytvořit krásné a neotřelé vánoční de-
korace, a zahájit tak adventní čas.

Dne 5. prosince jsme zajistili, aby 
všechny hodné děti, které se sešly 
v parku u obchodního domu, mohly 
Mikulášovi, krásným andílkům nebo 
naopak děsivým čertům říct básnič-
ku či zazpívat. Byly za to náležitě od-
měněny. Kromě dobrot od sokolské-
ho Mikuláše byly v  balíčku pletené 
ponožky, které jistě v  zimních měsí-

cích každý ocení. V  této souvislosti 
bychom chtěli velmi poděkovat Mar-
cele Pešinové, která nám tyto ponož-
ky poskytla s  tím, aby jiným udělaly 
radost.

V  půlce prosince jsme zprostřed-
kovali cestopisné povídání, při kterém 
hrušovanští cestovatelé Jirka Prukner 
a  Michal Volec prezentovali své foto-

Venkovská liga v HrušovanechVenkovská liga v Pohořelicích



19

grafi e a  zážitky z  cesty do Himaláje 
na vrchol Mera Peak. Veškerý výtěžek 
z  dobrovolného vstupného ve výši 1 
801 Kč jsme věnovali DDS Villa Martha. 

Mladí volejbalisté se zúčastnili tur-
najů Venkovské volejbalové ligy, která 
umožňuje mládeži ve věku do 15 let 
v  rámci smíšených týmů poměřit síly 
s družstvy z blízkých měst. Druhý tur-

naj jsme dokonce pořádali a naši halu 
na Jízdárenské ulici dokonce navštívi-
la i  Česká televize, záznam z  turnaje 
jste mohli vidět ve Volejbalovém ma-
gazínu nebo Sokolském zpravodaji. 
V  obou turnajích jsme postavili tři 
družstva. Věříme, že tato soutěž ještě 
více zpopularizuje u nás už tak hodně 
oblíbený volejbal.

Rok 2022 byl velmi náročný, ale 
úspěšný. Zakončili jsme jej s členskou 
základnou v počtu 273 platících členů, 
z čehož 190 je mládež do 18 let. I v na-
stupujícím roce chceme být organizací 
otevřenou všem aktivním a  iniciativ-
ním lidem. Těšíme se na spoustu dal-
ších zážitků a aktivit v roce 2023 a dě-
kujeme za podporu.

Ze života obce/KulturaZe života obce/Kultura

 Stejné místo, jiná doba
Pavel Kadlec, foto: Roman Ivičič, kniha Evropan Adolf Loos: Nejen brněnské stopy

Srovnejte si na fotografi ích, jak vypadaly Hrušovany dříve 
a nyní: stejné místo, jiná doba. Pokud máte ke zveřejněným fo-
tografi ím jakékoli doplňující informace, komentář nebo pokud 
máte staré fotografi e, o které byste byli ochotní se podělit, kon-
taktujte kronikářky na e-mailu kronika@ouhrusovany.cz nebo 
na telefonním čísle 725 772 774.

Hrušovanská vila projektovaná světovým architektem 
Adolfem Loosem je jednou z  architektonicky nejvýznamněj-
ších moderních staveb jižně od Brna. Jedná se o významnou 
vilu, určenou pro ředitele tehdejší cukerní rafi nerie. Byla posta-
vena v roce 1914 a svým konceptem s plochou střechou o té-
měř desetiletí předběhla věhlasný brněnský funkcionalismus. 

Investorem byl významný podnikatel Viktor Bauer.
Starý snímek pochází asi z roku 1930 a byl převzat z knihy 

Evropan Adolf Loos: Nejen brněnské stopy od týmu autorů Jin-
dřicha Chatrného, Dagmar Černouškové, Jany Kořínkové a dal-
ších.

V době socialismu došlo k brutálním a necitlivým zásahům. 
Byly zastavěny obě boční terasy, přebudována okna, nemluvě 
o  úpravách v  interiéru. V  současné době je v  havarijním sta-
vu především střecha z důvodu dřívějších nevhodných úprav 
a dlouhodobého chátrání.

Pevně věříme, že se vilu podaří zachránit a že se v budouc-
nu stane objektem, na který budou moct být Hrušovany pyšné.

Loosova vila dnes – pohled od západu

Loosova vila asi v roce 1930 – pohled od západu

Loosova vila dnes – pohled od severu

Loosova vila asi v roce 1930 – pohled od severu
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Kultura

Inzerce

 Kulturní kalendář
připravila Eva Kadlecová

Únor

4. 2.  Fotbalový ples (FK 1932)
25. 2. – 4. 3.  Zimní výlet (Táborníci)
11. 2.  Výstava vín (Český zahrád-

kářský svaz Hrušovany 
u Brna)

18. 2.  Deskohraní (Táborníci)

Březen

4. 3.  Hasičský ples (Sbor dobro-
volných hasičů)

7. 3.  Oslava MDŽ (Klub seniorů)
25. 3.  Louka plná broučků (Tábor-

níci)

Duben

1. 4.  Ukliďme Česko (Táborníci)
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Hrušovany ve fotografi íchHrušovany ve fotografi ích

Drakiáda – listopad 2022 (foto Josef Valoušek)

Cestopisné povídání o cestě na Mera Peak (foto Roman Ivičič)

Vánoční jarmark na Sokecu (foto Josef Valoušek)

Živý betlém (foto Roman Ivičič)

Vánoční tvoření na Sokecu (foto Kryštof Knofl íček)

Listopadová brigáda na rybníku Vodárna (foto Lukáš Zekl)

Adventní dílničky v ZŠ (foto Josef Valoušek)

Čertova cesta (foto Josef Valoušek)


