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KroniKa 
obce Hrušovan

1252–1925

se vzpomínKami na pobyt
presidenta masaryKa

a jeHo rodiny

sepsal václav Kubíček

cena 12,50

nákladem vlastním – tiskem rolnické tiskárny v brně



motto: 
V dějinách předků čítati se nezdráhej, 

neb v nich najdeš bez práce, co jiní s veli-
kou prací sebrali, a z nich poznáš ctnosti 
dobrých a nepravosti zlých, života lidské-
ho rozličné příběhy, a v nich věcí proměny.
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prameny a  pomůcky, jichž jsem ku sepsání 
této kroniky použil, jsou staré zápisy od  roku 1572 
v obecním archivu dodnes zachované a pak vlasti-
věda moravská.

do dlouhých vypravování jsem se nepouštěl, ný-
brž uvádím vše krátkými slovy a držel jsem se větši-
nou těch výrazů, slov a slohu, jak ve starých zápisech 
původně zapsány jsou.

staré zápisy a listiny obecního archívu jsou: zá-
pisy počinající rokem 1556, o převodu majetku (kupy, 
dědictví), sirotčí zápisy, počínající r. 1573, registra 
gruntowny diediny Hrussowan 1602-1629, starý opis 
královské listiny z  roku 1554., starý opis královské 
listiny z roku 1592, zápis z roku 1657, o majetnících 
polností (německý), zápis z roku 1695, zápisy o pře-
vodu majetku z roku 1701, celoroční účty na příjem 
a vydání obilí, vína, peněz obecních i kontribučen-
ských od roku 1728 do r. 1737, kontribučenské obecní 
knížky od roku 1760 do r. 1777, seznam majitelů po-
zemností z roku 1803, protokol obecních záležitostí 
od r. 1850 do r. 1876, pamětní listina z roku 1891.

Hrušovany jsou osadou starou, neboť již v roce 
1252 číní se o  nich písemná zmínka, že darovány 
byly nově založenému klášteru ždárskému.

v roce 1407 ves jíž klášteru nepatřila, neboť se jí 
zmocnili okolní šlechtici.
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panský dvůr (který v  roce 1915 od  velkostat-
ku koupil pro svoji tovární potřebu zdejší cukro-
var), vystavěn byl před rokem 1456, rovněž i mlýn 
a  pivovar. pivovar jest od  nepaměti zrušen; stával 
na čísle 62.

r. 1481 patřila ves Hrušovany dobši z  Černé 
Hory. Králem vladislavem zastavena byla za půjčku 
zemskému moravskému hejtmanovi janu z Lomnice 
na mezíříčsku.

pánům z Kunštátu patřila r. 1493.
opat kláštera žďárského jménem vít vedl roku 

1504 spor o  Hrušovany a  janem z  Lomnice a  král 
vladislav rozkázal, aby jan z  Lomnice a  potomci 
jeho užívali Hrušovan do času, až by byly ze zástavy 
králem samým nebo jeho budoucími nástupci vy-
placeny. synové jana z Lomnice jindřich a  vladislav 
soudilí se s janem z pernštejna, pánem na Židlocho-
vících, o vylévání vody z mlýnského příkopu hrušo-
vanského, která na polích, lukách a lesích činila ško-
dy. přátelským porovnáním ustanoveno r. 1540, aby 
pan jan z  pernštejna dal udělati příkopu na  odtok 
vylité vody. Kdyby se příkopa zanesla, budou ji cou-
diti páni židlochovští. přes příkopu postavili most 
společně. v  potoce hrušovanském mohli vesničané 
svobodně loviti.

po  dlouhých soudech připadly Hrušovany 
r. 1552 zpět klášteru ždárskému. opat štěpán osvo-
bodil obec ode všech robot orních a  vožení vína 
na klášter ždárský.

r. 1575 byl rychtářem štěpán šebek.
z r. 1567 jest na obci první zachovaný český zá-

znam, týkající se kupu a převodu nemovitostí (grun-
tů, rolí).
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šebek štěpán byl rychtářem do roku 1592, po ně 
následoval až do r. 1599 Havel škoda. v r. 1599 uvá-
děn jest ve  starých zápisech rychtář tomáš šebek, 
v roce 1601 matouš šebek, v r. 1602 až 1603 byl vaněk 
zlatoch, v r. 1604-1606 blažek staňka. toho roku byly 
připojeny Hrušovany k olomouckému biskupství.

z této doby zachoval se památník. jest to kámen 
hrobní 1 m vysoký ve  tvaru cyrilo-methodějského 
kříže a stojí v polích na trati »brlohy« u polní cesty 
k pohořelicím. jest na něm dosud čitelný zlomek ná-
pisu:

 Hans eWbaW r. von .... Fae ....  
mit zamibn. mat. tHe anno
dmi mdxcv.

staré zápisy obecního archivu.
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Kámen je patrně náhrobkem nějakého vojenské-
ho velitele z bouřlivých dob rudolfa ii, kdy docháze-
lo k ustavičným nepokojům a vzpourám stavů brzy 
v Čechách, brzy na moravě a v rakousích.

staří lidé vypravovali pověst, že jeden majítel 
pole, na němž kámen stojí, jej vykopal a vsadil před 
práh svého domu, ale duch pohřbeného pod kame-
nem zjevoval se mu v nocích a strašil jej, takže hospa-
dář chodďil k sobě nepodobný a neměl nikde stání. 
a  když jedné noci zjevení k  hospodáří promluvilo, 
že nebude miti pokoje dříve, dokud kámen nevrátí 
na místo, kde jej vzal, učinil tak hospodář hned brzy 
rána a měl pak od ducha pokoj.

bylo by záhadno okolí kamene prozkoumati, 
zda by se našly ještě pozůstatky pohřbeného.

od  roku 1610 až 1611 byl rychtářem Ludvík 
sedlák, v  r. 1612 matěj Khorgar, 1613-1615 Homza 
Franzl, 1616 ondra šebek. téhož roku připojeny byly 
Hrušovany fidejkomísnímu panství knížecího domu 
Lichtensteinského do mikulova,

v  r. 1617 byl rychtářem tobiáš Wenzl, v  roce 
1618 ondra šebek, 1620-1621 macek jakubový, 1628-
1631 Havel šťáva. do r. 1630 přifařeny byly Hrušova-
ny do unkovic, od tohoto pak roku do Židlochovic.

v r. 1632 byl rychtářem ondra šebek, 1633-1635 
Havel šťáva, 1635 pavel šnajdr. r. 1638 koupil Hru-
šovany za 54 tisíc zl. šimon Gratzer ze schönsberka 
na vel. němčicích.

na místě nynější radnice č. 17 stavěl týž šimon 
Gratzer tvrz, ale nedokončil ji. zbytky tvrze s klenu-
tými chodbami a sklepy a jinými tmavými místnost-
mi o mocných zdech patrny byly až do zboření staré 
radnice r. 1901.
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v roce 1639 byl rychtářem Havel štáva. šimon 
Gratzer prodal r. 1641 Hrušovany za 12 tisíc zlatých 
s nedostavěnou tvrzí a mlýnem hraběti jindřichu bu-
rianovi Žampachovi z potenštejna.

v roce 1642 byl rychtářem matěj jakubový, 1643 
Honza Halbich, 1644-1646 jakub Hlaváč. téhož roku 
dne 30. dubna daroval hrabě jindřich burian Žam-
pach ves Hrušovany se dvorem, ovčírnou, mlýnem 
a  hospodou eliáši z  Wiesenberka za  zapůjčených 

náhrobní kámen z r. 1595.



12

1000 dukátů a z vděčnosti, že jej před švédy r. 1645 
po bitvě u jankova zachránil a dopravil do vídně.

tyto poslední událostí spadají do války 30-leté, 
kdy selský stav v  českých zemích neobyčejně trpěl 
a  vzdělávání půdy hluboko pokleslo. nebylo také 
divu, neboť každým rokeni i několikráte v něm pro-
cházela krajinami vojska, před nimiž utíkal lid sel-
ský do  lesů a  skrýval se tam, pokud lid zbrojný se 
nevzdálil. potom vycházel, aby kvapným vzděláním 
kousků polí zjednal si výživu a spáleniště a zbořeniš-
tě svého domu jakž takž upravil si za obydlí. zmáhal 
se nedostatek, rostla bída, víc a více polí zůstávalo le-
žeti ladem a mnohá zarostla travou a křovinami. do-
bytek domácí stal se bud‘ kořistí vojska nebo zahynul 
nedostatkem, nebo jej hladoví sedláci museli zabít.

vesnice po vesnici zanikala a když po válce v r. 
1648 nastal pokoj, byla zpustošená pole s  velkým 
namáháním znova vzdělávána nebo připojována 
k panským statkům. stav selský byl podřízen soud-
ní moci šlechty a nebyl svobodným majitelem půdy, 
nýbrž seděl na půdě cizí, začež musel těžce pracovati 
a mnoho platiti.

sedlák byl osobně nesvobodný, až na malé vý-
jimky. bez dovolení vrchnosti nesměl půdu opustiti, 
ba i děti jeho podléhaly moci pánově. bez dovolení 
nesměl se ženiti nebo syna na řemeslo dáti, děti jeho 
musely 3 léta, chalupníkovy 2 léta nebo rok sloužiti 
zdarma u vrchnosti.

vrchnost vykonávala soudnictví a  policii nad 
poddanými, rozdělovala a  vybírala všechny povin-
nosti. své moci užívala k stálému rozmnožování pla-
tu a povinností, chtíc na vrub oddaných brzy zotaviti 
se z  pohrom válečných. sedlák musel odváděti ne-
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sčetné dávky a vláda, vrchnosti, duchovenstvo braly 
kde co bylo,

vrchnosti měly mnoho pozemků a  zvyšovaly 
na nich roboty nad slušnost, aby jim pro pokles oby-
vatelstva nezůstaly ležeti ladem. Kdežto v 16, století 
robotoval sedlák 10-20 dní roboty ruční a  několik 
dní roboty jízdné (tažné) v roce, musil po roku 1608 
robotovati 5 až l0kráte více. musil vrchnosti pole 
vzdělávati, dříví voziti, len přísti, rybníky čistiti, ces-
ty spravovati, domy a zámky stavěti, zvěř honiti, obilí 
své jen v panském mlýně mlíti, pivo nebo kořalku jen 
v panském nálevu kupovati. dříčství úředníků a pí-
sařů panských dotěžovalo jho, pod kterým sténala 
tato nejčetnější třída obyvatelstva. tím, že většina 
půdy přešla do rukou šlechty a duchovenstva, klášte-
rů, množil se na venkově proletariát, jako muzikanti, 
komedianti, kejklíři, bubenící, zpěvácí, herci, ženky 
atd., a to vše rozmnožovalo svízele sedlákovy tak, že 
osud jeho nebyl mnohem lepším, než osud starově-
kého otroka.

a  proti všem nesčetným těmto útiskům byl 
sedlák bez ochrany právní. dříve panovníci chráni-
li sedláka od  útisku vrchnosti, ale po  r. 1648 tiskla 
ho vláda také sama. teprve roku 1657 král Leopold 
uznal za dobré prohlásití zásadu, že nutno vládnouti 
se vší mírností, a že poddaný by měl býti spíše pod-
porován než ničen. vrchnosti si toho však nevšimly 
a tak došlo k selskému povstání r. 1680. povstání to 
i  všecka ostatní pozdější skončila se přítěží podda-
ných tak, že osud jejich stále se horšil a stal se nesne-
sitelným. z  nedůstojného tohoto otroctví vysvobo-
dil selský stav aspoň z části císař josef ii.; zbylé pak 
okovy novověkého otroctví nejen u nás, nýbrž  celé 
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evropě rozbil blahodějný duch revoluce francouzské 
(podle dr. Fr. šujana:rakousko po třicetileté válce).

také se vypravuje, že švédové, když obléhali 
brno, zajížděli až do Hrušovan, kdež napořád brali 
a  drancovali. Lid se před nimi schovával v  houští-
nách na »brlohách«, kde měl vykopané skrýše. Hlav-
ně se tu ukrývali přes den jinoši ze strachu, aby je 
švédové s  sebou neodvlékli a  nezařadili do  vojska, 
a  dívky i  mladé ženy. za  noci vracelí se pak tajně 
domů k opatření potravy.

v  roce 1650 byl rychtářem Filip Korygar, 1654 
až 1655 byl purkmistrem šimon Knop . v roce 1666 
patřily Hrušovany Ferdinandu Gräntzerovi, rytíři 
z Gräntzerbachu. v roce 1673 stá1o ještě v Hrušova-
nech pusto 36 domů úplně neobydlených a opuště-
ných. v roce 1689 byl purkmistrem bartl Kleinbauer, 
v  1690 martin Čeloud, 1692 bartl Kleinbauer, 1693 
matyáš Korygar.

v  roce 1695 stěžovali si hrušovanští na  svo-
ji vrchnost u královského tribunálu v brně ohledně 
zahrad, pustých selských polí, kácení lesa, prodeje 
poddanských pozemků. téhož roku povoleno bylo 
občanům vysazovati vinice, kterých zde předtím ne-
bývalo, v roce 1697 byl purkmístrem jiřík Korygar, 
1698 jiřík Hausar, 1701 šimon papoušek.

v tomto roce patřil mlýn číslo 82 Honzovi tá-
borskému, po němž zachoval se tento zápis (registra 
Gruntowny str. 459):

zápys Honzy táborskýho, mlynarze 
Hruzsovanskýho.

Letha panie 1701 dne 26 ho aprila za povynosti 
rychtarze toho cziaszu symona papauschka, purg-
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mistra Hawla Ledamiestiana, jakuba Karegary mld-
sych, stal se jest tento zapys.

przedstaupil Honza taborsky powoleny pana 
joann carla brentzera z  brentzebachu toho cžasu 
pana na  Hrussovanech, on jmenovany Honza tá-
borský jest se pojal za manželku justýnu dceru po-
zústalau po nebosstikowy Lorenzowy Kelbloví a s ný 
rbúje púl druhých honu wedle pawla p.... z misteczka 

starý mlýn.
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Žydlochowicz, przytom jednu lauku wedle Wacslawa 
jarosse ležízy, jedny hony v zadnych dílech.

dne 31. 3. 1702 koupíl Hrušovany hrabě Filip 
z sixzendorfa na Židlochovicích za 42 tisíce zl. název 
»Hraběcí cesta«, kteráž vede tratí »velký les«, zacho-
val se dodnes.

v  roce 1703 by1 purkmistrem jiřík Korygar, 
1706 až 1707 jan táborský; 1709 šimon papoušek, 
1712 jan táborský, 1716 Havel Ledaměšťan, 1717 
ondra šebek, 1718-1719 matýsmalý, 1720 jiří Klein-
bauer, 1722-1724 eliáš Klobása, 1725 jířík Korygar, 
1728 až 1731 matěj edler, 1732 martin jeřábek, 1733 
až 1734 jiřík Kleibauer, 1736 matěj šedon, 1737-1739 
šebestián vrba, 1740-1741 antonín Kloupar, 1743 
matěj edler, 1746 jiřík Korygar, 1750 antonín Klo-
par, 1760-1762 Frantz Holzapfl.

v  roce 1764 byl zřízen hřbitov na  místě, kde 
nyní stojí pomník padlých ve světové válce. předtím 
pochovávalo se do unkovic. od roku 1767-1768 byl 
purkmistrem matěj Hausar, v roce 1769 bartoň Ka-
liš, 1770-1777 antonín Klecl, 1778 josef edler.

pad unkovským kopečkem na levém břehu Říč-
ky na konci trati zvané zadní díle (Lejtně) na hrani-
cích obce unkovic byl pramen 1éčívé vady, jež prý 
hlavně pomáhala proti choleře. tehdáž vrchnost za-
počala zde s  pracemi kutacími, ale zanechala toho. 
zbytky pramene, jakož i kutacích prací patrny jsou 
dodnes v podobě malého rybníčka.

v roce 1788-1789 byl v Hrušovanech či1ý staveb-
ní ruch. obec prodala dne 10. iv. 1788 janu jarošovi, 
matouši novákovi, jíříku Flodrovi, matýzu Leda-
měštanovi, Lorencovi Kloparovi, johanu němcovi, 
josefu Žákovi a václavu Kolegarovi z obecního místa 
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každému 35 sáhů na postavení chaloupky. za každý 
sáh platilí 10 krejcarů a každoročně byli povindi obci 
odvádětí 1 zl. beze všeho dobytka. na protokole pro-
dejním jsou podepsáni: jiřík Kolegar, rychtář, josef 
vrba, konšel, antonín sopoušek, konšel, pavel Koní-
ček, konšel, josef Kelbl, obecní hospodář.

z  roku 1803 zachován jest v  obecním archivu 
podrobný seznam všech místních majítelů úsed1ostí 
a po1í. dle tohoto seznamu byly tenkráte v Hrušo-
vanech 1 tříčtvrtělán, čís. 58, 2 půllány, čís. 46 a 79, 
29 čtvrtlánů, 5 chalupníků a 2 domkáři, jejichž rod 

obecní pečeť z roku 1747 s nápisem  
»sigilium der Gemeinde rohrbach«.
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se dodnes zachoval. jelikož rody ostatních držitelů 
usedlostí jíž vymřely, uvádíme jen majitele usedlostí 
z roku 1803, jejichž rod dodnes (1923) žije v Hrušo-
vanech: třičtvrtělán čís. domu 58, jiří jaroš, půllán 
čís. 46, Fabián Koníček, čís. 79; josef Kelbl, čtvrtlán 
čís. 3, ant. Kelbl; čís. 4  tomáš šafr, čís. 5  Frant. Hav-
lík, čís. 9  josef vrba, čís. 12 matěj studený, čís. 13 
matěj Klecl, čís. 14 václav jaroš, čís. 20 ant. Klecl, 
čís. 21 šebestián studený, čís. 22 jakub Lazar, čís. 23 
šebestián jaroš, čís. 24 pavel Koníček, čís. 25 Frant. 
Klopar, čís. 31 josef edler, čís. 41 ant. sopoušek, čís. 
44 martin Kolegar, čís. 50 jan veis, čís. 51 bárta Ka-
liš, čís.52 jiří Kolegar, čís. 54 bernard suchánek, čís. 
56 jiří táborský, čís. 57 matouš novák, čís. 60 ma-
těj jaroš, čís. 61 Fabián jaroš, čís. 67 Frant. Kolegar, 
čís. 71 josef tauvingl, čís. 75 Fr. oblezar, čís. 76 josef 
Kromus, čís. 81 matouš sopoušek, chalupa čís. 15 jiří 
večeřa, čís. 16 ondřej novák, čís. 28 tomáš oblezar, 
čís. 30 jiří studený, čís. 32 josef večeřa, domek číslo 
82 jan ryšánek, čís. 85 václav sopoušek.

na poslední straně německého seznamu majite-
lů usedlostí v roce 1803 napsáno jest nepodepsaným 
pisatelem následující: v roce 1803 šenkovalo se víno 
jeden máz po 18, 19 a 20 grejcařích; nejlacinší za 16 
kr. o hodech se dávalo mezi sousedy, každému přišlo 
6 mázů za pudmistra tomáše purka a matouše Kro-
musa. sousedstvo pravilo: musíme se napít, dokud 
máme víno laciný.

v roku 1804 se šenkovalo nejlacinější víno za 21 
kr. a žito bylo míra po 7 zl. 30 kr., pšenice za 9 zl., 
ječmen za 4 zl. a oves za 3 zl. roku 1805 bylo nejlaci-
nější víno za 24 kr., mladý za 26, 28 a 30 kr. a to obilí 
bylo v dubnu: Žito 1 míra za 7 zl. 30 kr., pšenice za 10 
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zl. v máju bylo ale žito za 14 zl. 30 kr., taky za 15 zl., 
pšenice za 15 zl. 30 kr., ječmen za 11 zl., oves za 9 zl., 
t. j. 1 míra.

roku 1805 přijeli Francouzi s  velikou mocí 
a měli jich jeden každý po 150 mužích, to jich bylo 
plné zahrady a nebylo nic jiného vidět než samé ohně. 
taky zapálili a  shořelo 5 domů. taky první dny se 
jim musel dáti franksteuer 590 zl., to tak trvalo přes 
6 neděl a byla patália, taky se strávilo přes 95 krav 
a vzali taky přes 25 koní. ten rok bylo kyselé víno, že 
ho žádný píti nemohl,

Hostinec č. 1 »na špici«, kde napoleon svačil. 
vedle stojí nový »Lidový dům«.
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i  císař napoleon dlel v  Hrušovanech. po  prvé 
přijel s malou družinou od pohořelic a  s výšin nad 
obcí prohlížel krajinu směrem k  brnu, ke  slavko-
vu a  Židlochovicům. druhého dne táhli Francou-
zi několika proudy k brnu přes Ledce a Hrušovany 
na Židlochovice, vojkovice, rajhrad, otmarov, dvůr 
vladimírov na brna a sokolnice. v sousední němec-
ké obci medlově ještě dodnes nazývají polní cestu 
k Hrušavanům »Franzosenweg«.

na  silnicí mezí Hrušovany a  Židlochovicemi 
byly 19. listopadu r. 1805 potyčky mezi kozáky ruské-
ho generála Kutuzowa a  francouzskými granátníky 
maršála murata. téhož dne zrána absadili Francouzi 
Hrušovany a Židlochovice a odpoledne i hlavní měs-
to zemské brno.

napaleon sám přijel do  Hrušovan patrně ještě 
téhož dne a v panském hostinci č. 1 »na špici« posva-
čil. starý dům s nízkýmí okny a vysokánskou stře-
chou dosud stojí v  původním stavu. podle pověsti 
přespal potom napoleon v Židlochovicích a 20. listo-
padu v 10 hod. dopoledne přibyl do brna a ubytoval 
se v budově nynější zemské politické správy u kos-
tela sv. tomáše. napoleonovi byla tehdy 36 let a stál 
na vrcholu svého válečného umění, neboť brzy nato 
2. prosince v rozhodlné bitvě u slavkova porazil spo-
jené rusy a rakušany na hlavu.

v roce 1809 byl purkmistrem josef vrba a rych-
tářem ignác studený.

roku 1831 zemřelo morem v  Hrušovanech 40 
osob. roku 1839 byla veliká povodeň a zuřil ohrom-
ný požár, shořelo 39 domů a 8 stodol s obilím. téhož 
roku počaly přes Hrušovany jezditi železniční vlaky. 
prvotní nádraží stávalo v místech, kde přetínala drá-
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hu silnice z ulice Lazarové směrem k jarošovu kříži. 
nynější nádraží vystavěno jest v roce 1872. při rozši-
řování jeho a při kopání základů domů čís. 177 a 178 
na1ezeny byly popelnice, kostra s bronzovou sponou 
a 2 náramky, svědčící, že Hrušovany byly obydleny 
již v dávných dobách pohanských.

v  roce 1848 uvítáno bylo místním obyvatel-
stvem zrušení roboty.

v  r. 1850 přišlo nařízení, aby v  každé obci se-
psána byla jména všech, kteří odvádějí více než 1 zl. 
stříbra daně. tito pak ze svého středu ony, ku kterým 
svou důvěrnost mají, beze vší překážky za své před-
stavené voliti mohli. po  provedeném soupisu byli 
kontribuenti rozděleni na 2 dí1y nebo odbory. Každý 
odbor volil 6 výborníků a 3 náhradníky. dne 2. srpna 
1850 provedena byla zákonitá volba za  přítomnosti 
od podkrajského úřadu vyslaného pana komisara. 12 
výborníků volilo ze svého středu přednostu čili sta-
rostu (purkmistra) a 2 radní.

prvním starostou zvolen byl matouš pokorný 
čís. 50, prvním radním vavřín Lancman čís. 8 a dru-
hým radním martin Kromus 76. dne 11. srpna 1850 
skládali všichni zvolení přísahu ve  chrámu páně 
v Židlochovicích při slavné ranní mši u přítomnos-
ti všeho lidu u oltáře, ruce kladouce na svaté evan-
gelium. starosta obstarával všechna obecní řízení, 
všelijaké soudy a ostatní jiné věci týkající se nového 
pořádku. za  to dostával z obecní kasy 15 zl. ročně. 
první radní vybíral c. k. daně čili kontribuci, za což 
měl placeno ročně 10 zl. druhý radní vybíral obecní 
příjmy. outraty čili diety činily denně 30 kr. dne 18. 
března 1851 usnesl se výbor budoucně každému re-
krutovi 1 zl. do rukou dáti, jenž sobě s tím dle libosti 
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počínati může.
dne 16. listopadu téhož roku přišel od podkraj-

ského úřadu v Hustopeči dopis, že dne 27./xi. přije-
de komis skrze školu. výbor se usnesl, že koupí buď 
chalupnický dům čís. 54 nebo čtvrtlán čís. 69, kteréž 
byly na prodej, a že na jejích místě postaví novou ško-
lu. škola byla vystavěna na čís. 69, r. 1858 za starosty 
vavřínce Lancmana. v roce 1862 stavěla se přes ves-
nici silnice a stála obec 262 zl. 12 kr.

dne 24. dubna roku 1865 bylo výborem usnese-
no, aby se na pastvisku, t. j. na »zahájeným« každému 
ze sousedů určil díl, kterýžto se má vrbami vysázeti. 
na čtvrtníka připadlo 49 sáhů, na půlláníka jednou 
tolik. půlčtvrtník čili chalupník dostal 28 sáhů. dne 
22./v. 1865 bylo usneseno, aby při zasedání výboru 
jednomu každému výborníkovi 20 kr. co diety za za-
nedbání času vyplaceno bylo. v sezení obecního vý-
boru 29./i. 1866 ustanoveni byli 2 odhadatelé čili ša-
cíří a 2 co obecní policie.

v měsíci květnu, dne 16. a 17. 1866 přišly tako-
vé mrazy, že obilí v květnu pomrzlo. na obilí zůstal 
ležeti sníh na  kláskách. mnozí rolníci vzali dlouhá 
lana a  táhli je po  kláskách, aby dostali sníh dolů. 
tehdejší pamětníci vypravují, že tito rolnící neměli 
pak vůbec žádné sklizně. dle vypravování stařen-
ky Koníčkové z čís. 59 byla prý toho roku v Hrušo-
vanech taková bída, že bylo pro ně vzácností, když 
jim matka ze Židlochovic přinesla bochníček chleba 
nebo nějaké pečivo. o tažení prusů přes Hrušovany 
vypravuje Frant. doležal starší, narozený roku 1849, 
který byl v letech 1894-1900 starostou a nyní žije jako 
výměnkář na svém rodném domě čís. 14, dosud čilý 
a zdráv: v čase, kdy očekáván byl příchod prusů, žali 
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jsme přávě pšenici. den před jejich příchodem naří-
zeno bylo tehdejším starostou Hrušovan antonínem 
Kleclem čís. 20, aby každý z rolníků příchystal pecen 
chleba a  kus másla. Lid očekával příchod prusů se 
strachem. K večeru po 7. hodině přijela pruská pat-
rola. vesnicí projel nejprve 1 jezdec, jenž v pravé ruce 
držel krátkou karabinu a  pátral, nehrozí-li se stra-
ny rakušanů nějaké nebezpečí. pak se rychle vrátil 
a za chvíli přijeli s ním 4 jezdci. ráno následujicího 
dne přijel menší oddíl jízdy a za ním přišla pěchota. 
na špici pěchoty šla hudba a hrála přes celou ves. byli 
to většinou píštci. Lid náš nazýval tuto hudbu kočíčí 
muzika, prušáci nalezli do každého domu, kde bylo 
jen trochu místa, a bylo jich všude plno. všude hle-
dali krmivo a stlaní pro koně a brali je kde se dalo. 
i obilí, které ještě nebylo vymláceno, brali ze stodol 
a stlali je koním. nešetříli ničím, krmiva dávalí ko-
ním více než bylo třeba, takže tito v něm leželi.

sedláci byli tehdy chudáci, neboť toho roku 
málo sklidili a  nepřítel ještě nevymláceným obilím 
stlal koním. na  chleba mlel se tehdy samý ječmen, 
pšeničné mouky vůbec nebylo, neboť pšenici schová-
vali na setí.

dříve nežli prusové sebe nebo koně napojili, 
musil každý, v jehož domě byla studna, napíti se před 
nimi vody. zásoby pro svoje vojsko měli veliké. Kdož 
byli chytří a nebáli se, ukradli prusům mnoho věcí 
k jídlu, ale většina lidí se jich bála a ničeho se ani ne-
dotkla. Když už naši rolníci neměli pro pruské koně 
krmiva, museli zapřáhnout, 2 prušáci sedli ke kaž-
dému a jelo se na panskou nivu na aleji k Ledcím ve-
doucí pro míšaninu.

rolníci ze severnějších krajů naší vlasti, kteří 
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přijeli s prušáky jako přípřež, zanechali u nás svoje 
povozy a uprchli do svých domovů. utíkali ponejvíce 
ze strachu před velikou bitvou, již prusové očekávali 
na jižní moravě, i lidé místní byli plni hrůzy, neboť, 
prušácí hrozili, že všecky dědiny vypálí, budou-li 
muset utíkat. K bitvě však nedošlo, neboť uzavřeno 
bylo zatímní příměří v  mikulově a  vojska pruská 
vracela se opět přes Hrušovany. za mlýnem byl veli-
ký vojenský tábor a skladiště.

naši rolníci byti též na přípřeži. otec vypravova-
telův musil rakouskému vojsku na přípřež až do tr-
navy na slovensko. sám pak vypravovatel jako 171etý 
hoch byl na přípřeži prusům s hrušovanskými rolní-
ky Lancmanem, Lazarem a veselým. jeli přes brno, 
Komín, bystrc až do veveří bítýšky, odkudž se všem 
pak podařilo uprchnouti šťastným objížděním vra-
cejících se pruských vojsk. cestou živili se shnilým 
plesnivým chlebem a mrkví, násilností vůči lidu se 
prusové v Hrušovanech nedopustili. Hoši školáci bě-
hali mezi nimi, donášeli jim v domácím nádobí vodu 
a dostávali za to odměnou drobné pruské mince.

za  vykonané přípřeže musela obec platiti, jak 
pro rakouské, tak pro pruské vojsko denně 1 zl, 60 
kr. za pošlé a padlé koně na vojenské přípřeži platila 
rovněž obec. dle protokolu o sezení obecního výboru 
ze dne 10. června 1867 vyplatila obec jakubu Wei-
sowi za padlého koně 50 zl. a vavřínu Čeloudovi 36 
zl. 83 kr. roku 1866 byla většina polí úplně zpustlá 
a zanedbalá, neboť nebylo času na obdělávání, rolníci 
byli stále na přípřeži a pak bylo málo zrní na osetí. 
škoda, kterou obec od prusů utrpěla a za níž nedo-
stala náhrady, činila dle obecního protokolu ze dne 
25. června 1867 372 zl.
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pamětnící války pruské vypravují, že rakouská 
jízda tábořila na ústupu k vídni na hrušovanské trati 
»Kuklích«, jež leží směrem k pohořelicím, byl mezi 
nimi i šestý pluk kyrysníků. velitelem jedné hlídky, 
jež kryly hlavní voj před rychlým postupem prusů, 
byl hrušovanský rodák František jabůrek. tento se 
svými 4 jezdci vyslídil odpočívající prušáckou pat-
rulu v ledecké hospodě. tiše dal obstoupiti budovu, 
vystřeliti do okem z bambitek a postrašení pruští ky-
rysaři se bez boje vzdali. bylo jich 7 a jabůrek je od-
vedl do rakouského vojenského stanu v pohořelících. 
na  potupu musíli prý zajatci jíti pěšky vedle svých 
koní.

rok 1867 byl pro Hrušovany z1atým rokem, ne-
boť byla veliká úroda a  lid se z bídy trochu zotavil. 
obilí se hojně urodilo a  dobře platilo. tak pšenice 
stála 9 zl. míra (rovná se 59 kg). obilí vyváželo se 
do německa, kde toho roku byla veliká bída.

v roce 1868 byly zavedeny na obcí některé no-
voty. tak byl zvolen obecním výborem otec chudých, 
který vedl pokladnici pro chudé na písemných cedul-
kách. obecní hajný dostával 40 kr. denně a polovici 
pokuty. pro pasení a střežení hus ustanoven byl pa-
sák. z mladé husy se platila 1 libra chleba, ze staré 
2 libry a kromě toho ještě z každé husy 3 kr. pasák 
oznamoval vyhánění husí troubením a  pak je hnal 
z vesnice stříbrnou ulicí na potok a na trávníky, které 
tehdy byly osázeny vrbami. teprve v pozdější době 
v roce 1892 osázela obec tuto trať pěkným ovocným 
stromovím za starosty bartoloměje sopouška.

roku 1871 započato bylo se stavbou nového ná-
draží a dělný lid měl tehdy pěkné výdělky. slavnost-
ní otevření nádraží vykonáno v úterý na sv. ducha 
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roku 1872. na  nádraží byla postavena slavobrána 
a v radnici podávalo se zadarmo tolik vína, že se na-
pil do vůle každý, kdo přišel. Kdo všecko platil, nikdo 
nevěděl. nádraží stavěl stavitel jiruš ze Židlochovic, 
otec stavitele Karla jiruše, kterýž pozdějí stavěl školu, 
radnici a hřbitov.

v roce 1873 bylo placeno obecnímu písaři, který 
současně zastával písařství pro místní školní radu, 
ročně 40 zl. za pronajatou obecní radnici platilo se 
nájemného 235 zl. ročně. v zásedání obecního výbo-
ru ze dne 15. prosince bylo jednohlasně usneseno, že 
se má obecní hospoda přiměřeně opraviti podle ny-
nějšího vkusu, obzvláště zvenku obnoviti, větší okna 
zazdíti a uvnitř v šenkovně zem vyvézti, do kuchyně 
pak a do zadní světnice ještě po novém okně vylomiti 
a zazdíti. 

dle vypravování starých, dosud žijících našich‚ 
občanů, byla celá krajina mezi Hrušovany, vojkovi-
cemi, Židlochovicemi a  unkovicemi jediný vysoký 
listnatý les s jezírky, jichž stopy dodnes jsou viditelny. 
Lid jmenuje ony tratě dosud na jezírkách, zbytkem 
starého lesa jsou ojedinělé mohutné duby u unkovic 
a vojkovic.

Kraj náš trpěl každoročně jarními povodněmi. 
Řeka švarcava vystoupila z  nízkých břehů a  voda 
se rozlila po  celém lese, takže Hrušovany bývaly 
od Žídlochovic úplně odříznuty, neboť nebylo pořád-
né vyvýšené sílnice.

dle starých rodinných zápisů, jež chovány jsou 
v  domě 14, uvádím doslovně: od  roku 1850 se po-
čaly v Hrušovanech vykopávat 1esy, jíchž měl každý 
dům 4,5 nebo 6 mír, vedle 2–3 až 4 měřic luk. v ten 
čas započal nájemce panství žídlochovického robert 



28

s  osazováním lesa kolem říšské silnice zvané císař-
ské na trati Hosmos (Hausmas). do roku 1900 byly 
v  Hrušovauech vykopány všechny lesy a  rozorány 
louky a  všechny pozemky věnovány modernímu 
pěstování cukrovky, která v 19. stol. časem dosti pla-
tila. od roku 1840–1860 platílo se za q řepy přes 1 zl 
a po vystavění vranovického cukrovaru rolnického 1 
zl. 28 kr.

domy byly v celých Hrušovanech kryty doško-
vými střechami, stropy ve  světnicích byly dřevěné, 
podlahy hliněné, okna jednoduchá a maličká. v kaž-
dé světnici byla velká hliněná kamna zelená, černá 
nebo bílá. nářadí ve světnicích bylo jednoduché, po-
stele měkké, všelijak malované s modrým základem, 
stoly dubové, legáty (židle) doma udělané. almary 
byly měkké, ale nebývaly v každém domě. u každé-
ho domu byl žundr nebo žebračka, jež se zachovala 
nejdéle na domě čís. 24 u Lazarů.

v roce 1836 vypukl na půlláně čís. 46 oheň, kte-
rý zničil celý zadní konec vesnice až po radnici. nyní 
počali lidé obydlí jinak stavět. v  roce 1846 vypukl 
oheň na čtvrtláně 65 u pavelky a zhubil celou stranu 
vesnice až po číslo 76 a pak od čísla 2 až po radni-
ci. Čís. 16 se zachránilo jen tím, že husaři posádkou 
zde ležící, strhli při vypuknutí požáru vazbu domu. 
též všecky stodoly lehly popelem. pro obyvatelstvo 
byla to hrozná rána, jež přinesla mnoho bídy a dluhů. 
mnozí museli z domu, protože nemohli déle hospo-
dařiti.

toho času stál půllán 5 tisíc zl., čtvrtlán 2500 zl. 
roku 1870 stála však již čtvrtlánská usedlost 4000 zl. 
a v několika letech 6 až 8000 zl. roku 1868 vyšel ne-
blahý zákon, že každý, kdo je v bídě, nemusí prodat 
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celou usedlost, nýbrž může odprodávat jednotlivé 
parcely. a to byla voda na mlýn pro mnohé nebospo-
dáře. jakmile měl některý z nich jen dost málo bídu 
o peníze, hned prodal protlas nebo díl nebo Líchu 
a tak to šlo pořád dál a dále až roku 1900 nebylo u 17 
domů už vůbec žádných polí. tak se stalo, že někte-
ré rodiny přišly úplně na mizinu, kdežto hospodáří 
opatrní, kteří pozemky z rukou nepustili, udrželi se 
až na naše časy.

Kolem roku 1900 platílo se u nás daní: pololáník 
24 zl., čtvrtláník 10-12 až 13 zl., což nebylo mnoho. 
obecní přirážky byly malé neb žádné, obecní seno se 
prodávalo a peníze se rozdělovaly na hospodáře pod-
le daňové poplatnosti.

strava domácí bývala hodně skromná. v  pon-
dělí se vařil hrách nebo fazole, v úterý prosná kaše, 
ve středu knedlíky z vejražky (výtažek ze žitné mou-
ky), ve čtvrtek buchty nebo koláče ze špatně semleté 
pšenice, neboť mlýny byly ještě staré na pytlík, v pá-
tek čočka, v sobotu prosná kaše nebo zemáky. maso 
bývalo v neděli jen u bohatších hospodářů. v ostat-
ních chalupách spokojili se pečenými zemáky nebo 
kaší.

také hospodářské poměry byly velmi omezené. 
Čtvrtláník měl 40 mír polí, 5 mír lesů a 2 míry luk, 
ve stáji jednoho koně, jednu krávu, jež vydržela až 20 
roků, někdy jedno prase, husu a několik slepic. pole se 
ponechávalo každý 3. rok úhorem a 2 léta se selo. Kdo 
měl hnůj, hnojíl a kdo neměl, ten přede žněmi po deš-
tích úhory jen pozvoral a bylo pohnojeno. za roboty 
musel pololáník na 3 dny v týdnu s koňmi, čtvrtláník 
na 3 dny roboty a domkář na 30 dní v roce. před ro-
kem 48. byli u nás domkáři jen po čís. 91.
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do roku 1848 byly traťě zahájeny, šlichty, Létně 
a ostudy obecním pastviskem, na které měl právo vy-
háněti každý. proto, když se přijíždívalo z roboty, vy-
hnali všíchni koně na pastvu, kde zůstal dobytek přes 
noc. můžeme si myslit, jak dobytek vypadal, když byl 
živ jenom z pastvy a při tom musel těžko pracovat. 
také hospodářství bývala za  dob roboty velmi za-
nedbaná, neboť hospodář a  hospodyně napracovali 
se do  úmoru na  panském a  pro řádné hospadaření 
na svých pozemcích neměli již síly.

Kroj v Hrušovanech nebyl zvláštní. muži v létě 
nosili krátký kabát soukenný a  teplé kožené gatě 
v holínkách. boty byly vysoké, holeně naviksované. 
široký falcový klobouk měl rovnou střechu. Ženy 
nosily kanafasové sukně, šátek zvaný vídeňský, níz-
ké střevíce a  kabát s  krátkými šosy. chasa mužská 
nosila v létě široký opentlený klobouk, žluté koženky 
ve vysokých botách, holeně se střapcama, pás kolem 
těla a za ním zastrčený vyšívaný šátek. Kabáty se ne-
nosily. K muzice chodila v rukávcích, košile vyškro-
bené. místo cigaret, cigár, kouřívala se fajfka. děvča-
ta chodila v naškrobených rukávcích, nízkých střeví-
cích, šátek vídeňský na hlavě a konce šátku stočené 
na babku. v zimě nosili muži dlouhý kožich z ovčí 
kůže chlupy dovnitř, čepici (beranicí) ze tchoře, kuny 
nebo černých ovcí, později z kůže ovcí astrikánských 
(astrachaňských), teplé koženky barvili na žluto žlu-
tou hlinkou. nosili je ve  vysokých botách. Ženské 
nosily plíny, bílé, moldonové sukně, těžké střevíce, 
zámožnější drahé vlňáky. děti chudších hospodá-
řů nosily 2 i  3 dohromady jeden oblek. nebylo zač 
koupit. Když šel v neděli jeden z nich na ranní mši, 
musil čekati druhý na jeho návrat, pak se oblékl sám 
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do jeho šatu a šel na hrubou. tak to vypadalo u nás 
za roboty, kdy lidé museli mnoho drahého času za-
darmo pracovat na cízí panstva.

Lid náš byl dobrý, povahy mírné a ži1 mezi se-
bou po sousedsku velmi přátelsky. smlouva uzavře-
ná podáním ruky plaťila více než smlouva písemná. 
mládež mívala starších obce vždy ve veliké uctivosti. 
sousedé scházívali se za  dlouhých zímních večerů 
na besedách a  tam se vyprávělo a  rokovalo o všeli-
čems. Látky ku vypravování měli hodně, neboť žili 
ještě pamětníci válek francouzských a  uchovali 
se v  našem lidu mnohé pověsti z  doby, kdy v  Hru-
šovanech řádili ještě švédové. při těchto besedách 
až do  roku 1866 svítívalo se loučí nebo kahancem. 
na louče užívalo se proutků ze dřeva svídového, je-
hož bylo na mezích všude dosti. Kahanec nebo skří-
pek byla malá mělká nádobka jako miska, do níž se 
dalo trochu sádla nebo oleje, do něhož se stočil kno-
tek z hader. Kahánek postavil se na roh kamen a od-
tud osvětloval světnici.

moc starostova na  obci byla neobmezená. tak 
stávalo se mnohdy, že při odvodech vzali, koho si 
starosta přál a koho chtěl míti doma, ten odveden ne-
byl. od roku 1867 platil zákon, že každý, kdo sloužil 
u vojska 3 roky (dříve se sloužilo 12 a potom 8 roků) 
se může oženiti. od té doby se lidé v Hrušovanech 
více ženili. Kde bylo více dětí, dostaly některé od ro-
dičů stavební místa nebo si je koupíly a domek posta-
vily. stavělo se výhradně z cihel nepálených, zvaných 
vepřovice nebo kotovice. u  prastarých stavení byly 
zdi sypané.

velkou potíž působilo obci vojsko, které le-
želo po  vesnicích, neboť kasáren tehdy nebylo. tak 
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od roku 1851 až do roku 1862 ležela v Hrušovanech 
nepřetržitě jízda, později pak jenom v zimě.

Hospody byly jen pro pocestné a povozníky. Lid 
domácí chodil do hospody málo, a  to jen na kořal-
ku, která se pila stoje. víno měli doma svoje a pivo 
se u nás málo pilo. schůzí nebo vysedávání v hospo-
dách nebývalo. v  Hrušovanech bývaly hospody 2, 
a sice na radnicí a na špici čís. 1.

Hody bývaly od  nepaměti nejslavnějšími dny 
v roce. Hodovávalo se důkladně. Hody malé, mladé, 
dodnes zachovávané, konávaly se vždy první nedě-
li po  svátku nanebevzetí panny marie vždy po  15. 
srpnu a  trvaly dva dny. jak starý zápis z  roku 1803 
dokazuje, pilo se mnohdy o hodech zadarmo, nebot 
vína mívali hrušovanští vždy dosti až do roku 1889. 
s pitím se započalo obyčejně již ve středu před hody, 
a  trvalo to až do čtvrtka po hodech. též ostatky se 
neobyčejně hlučně oslavovaly. započaly už vždy 
ve středu před ostatky a končily ve středu popeleční.

muziky bývaly řadové, t. j. celá chasa píva-
la na  společný účet. Když bylo po  muzice, dělal se 
s  hospodským pořádek. Hostinský předložil první-
mu stárkovi účet na  všechno, co se po  dobu hodo-
vání u  něho vybralo a  vypilo. stárci rozdělili pak 
celou sumu na  všecky súčastněné chasníky. chasa 
volívala si stárky na radnici za přítomnosti starosty, 
radních a některých výborů. stárci bývali 3. prvním 
stárkem býval obyčejně nejstarší a nejváženější z celé 
chasy, druhý stárek byl z prostředně starých a  třetí 
z  nejmladších. mezi chasu byl přijat jinoch až mu 
bylo plných 18 let. první stárek objednával muzi-
kanty, s hostinským za přítomnosti chasy smlouval 
pítí, bral a vydával peníze a byl zodpověden staros-
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tovi a obecnímu úřadu za pořádek u muziky po celé 
hody. bylo to tenkráte největším vyznamenáním pro 
venkovského hocha, jakého se mu mohlo kdy dostati. 
na výpomoc měl k ruce druhého stárka. Funkce tře-
tího stárka byla také významná, neboť nosil u  sebe 
klíče od  místnosti, kde chasa měla uzavřeno svoje 
pití a musil se starati, aby chasa i muzikantí měli stá-
le co píti. zvolení stárci vybrali si pak z děvčat svoje 
stárky. bývaly jimi sestry stárků nebo jejich nejbližší 
příbuzné anebo jejich milé.

pořádek mezi dětmi, aby nelezly do  kola a  ne-
pletly se mezi tančícímí, měl na starosti hlásný. jeho 
starostí bylo též kropiti kolo, aby se v něm neprášilo, 
začež býval chasou vždy notně odměňován pitím.

na malé hody, když bylo pěkné počasí, i na vel-
ké hody, jinak císařské, stavěla chasa před myslivnou 
(nynější sokolovnou) máji, pod níž se hody konaly. 
před radnicí se máje stavěti v Hrušovanech nemah-
la, neboť tam býval terén velmi svahovitý. Hudební-
ci hrávali na vyvýšeném lešení, pěkně vyzdobeném 
chvojím (chábím).

tanec zahajovali stárci se svými stárkami. Když 
tančili stárci, nesměl nikdo do kola vkročiti. pak za-
váděli stárci chase děvčata a  za  hraného pochodu 
obešla chasa s děvčaty ve dvojicích za sebou a s pr-
vým stárkem v čele několikráte kolem máje a zastavi-
la se před muzikanty. na zavdanou nechával si každý 
jinoch, dříve než se napil z podané litrovnice, zahráti 
jako tuš začátek nějaké písničky. toto zavádění trva-
lo hezky dlouho, takže muzikanti se hodně nahrá-
li. Když se za zpěvu blížila chasa z některé sousední 
vesnice, musili muzikanti ustat třeba uprostřed hra-
ného kousku a na počest přicházejícím hráti pochod 
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tak dlouho, až tito zašli do radnice. podle toho, která 
chasa přišla dříve, se jí pak také zavádělo. sólo mívala 
nejprve stará vojna, pak regruti a potom podregruti. 
vždy, když jedni z těchto tančili, nesměl nikdo jíný 
do  kola vkročit mimo ty, kterým bylo sólo hráno. 
nejbližší neděli po hodech spravoval se řád, to jest, 
platily se společně veškeré útraty.

praděd nynější rodiny Klouparovy z domu č. 25 
vypravovával, že za jeho jinošských let chodvala o ho-
dech hrušovanská chasa s děvčaty v průvodu muziky 
na zámek do Židlochovic. tam na nádvoří zatančila 
před vrchností 3 kousky a stárcí zavdávali vrchnos-
ti vína. nato při pochodu hudby a zpěvu vracela se 
do Hrušovan, kde se teprve pustila do hodů.

v říjnu v neděli po sv. Havlu konaly se za téhož 
pořadu, zvyků a  obyčejů hody velké, jinak císař-
ské. na konci masopustu držívaly se ostatky. pořad 
byl týž jako o  hodech. tančívalo se uvnitř radnice, 
v »šenkovně«, kteráž byla klenutá, a uprostřed stával 
sloup. o  ostatcích provádělo se při muzice mnoho 
žertů, legrací a veselostí. školákům, kteří přistižení 
bylí hlásným v  šenkovně, nastaven byl u  východu 
chomout, musili jím prolézati, při čemž jim bývalo 
vypláceno na zadnici. ve středu po ostatcích na ška-
redou středu prováděla chasa maškary. našlo se 
v  chase vždy několik jinochů, kteří, převlečeni by-
vše za maškary různých podob, svými originálními 
vtipy, žerty a veselostí bavívali všechno obyvatelstvo 
Hrušovan, hlavně pak mládež.

ježto maškarády, jak se jim říkávalo, byly sta-
rým zvykem, dovolovalo se chase v ten den všelicos. 
tak se stávalo, že mnohý ferina vlezl u bohatších sou-
sedů nepozorovaně do kůrníka, vybral všechna vej-
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ce, a vzal s sebou í kuře nebo slepici. chasa chodila 
s maškarády po celé vesnici a co se pak vybralo a do-
stalo, propilo se a snědlo na radnici.

ráz starých zvyků a obyčejů o hodech a ostat-
cích uchoval se v Hrušovanech až do roku 1901, kdy 
zbořena stará radnice. zbořením této staré, tak pa-
mátné radnice, jako by úplně zašla stará doba Hru-
šovan a s ní veškeré kouzlo pěkných starých zvyků 
a obyčejů.

Hrušovanská chasa i  se svými stárky rozpadla 
se v roce 1910.

od této doby lze již datovati, že jak mládež, tak 
i  staří počínají se ve  svém smýšlení ubírati dvěma 
různými směry podle příslušenství politického.

Koleda na Sv. Štěpána bývala velmi živá. již čas-
ně ráno bylo šlyšet po dědině zpěv malých kolední-
ků a bouchání na dveře a vrata dům od domu. Hoši 
chodívali vždy 2 nebo 3 pohromadě. za starších dob 
nosívali si sotůrky, pozdějí šátky, do nichž ukládali 
vykoledované dárky. dostávali obyčejně jablka, oře-
chy, koláče, i  peníze. nebylo to žebrání, ale jen ra-
dost malých a proto chodívali na koledu děti chudých 
i bohatých. zvyk tento dochoval se dodnes, ale také 
jíž zaniká.

Kolední říkání znělo:
Koledo, koledo štěpáne, 
co to vezeš ve džbáně?
vezu, vezu koledu,
upadl jsem na ledu.
psi se ke mně sběhli,
koledu mi snědli.
já jsem malý koledníček
příšel jsem k vám pro trojníček.
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trojníček mi dejte
nic se mně nesmějte.
jak mi jej nedáte,
potluču vám všecky hrnce,
co v policí máte.

děti mezi sebou říkaly;
Koledo, koledo, z okna ven,
dej vám pán bůh dobrý den;
panímáma zabila slepičku,
pantáta se rozhněval,
dali sobě hubíčku.

Na  Štědrý večer chodívala chasa po  dědině 
a střílívala z pistole. rolničtí synkové činí tak dodnes. 
pastýř chodíval s celou rodinou po klekání po dědi-
ně, troubil, práskal karabáčem a jeho rodina zpíváva-
la pěkné vánoční koledy. Hospodyně odměňovaly je 
moukou, koláči, penězi, sušeným i čerstvým ovocem. 
zvyk tento zachoval se dodnes.

smrtholka, nosívala se na smrtnou neděli. byla 
to vycpaná panna, pověšená na ověnčený a opentle-
ný smrkový stromeček. nosívala ji děvčata po  celé 
dědině a zpívala při tom. byl to podobný zvyk, jako 
v jiných krajích vynášení morany. i tento zvyk se do-
choval dodnes, jenže smrtholku nosívají děvčata nej-
chudší a  dostávají za  to od  selek mouku, potraviny 
i peníze. děvčata zpívala:

smrtná neděle,
co‘s nám donesla?
všelisčeho dobrého,
aby tráva rostla.
travička jest zelená,
o maria, o maria,
kdes tak dlouho byla?
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u studýnky, u hlubinky,
ruce jsem si myla.
Čím pak si‘s je utírala?
bílým šátečkem,
červeným vajíčkem.
Fiala, růže,
kvést nám nemůže,
až nám pán bůh,
až nám pán bůh
do nebe pomůže.
svatý petr z Říma,
nese flašu vína,
abychme se napili,
pána boha chválili.
panímámo z louky,
dejte trochu mouky.
panímámo z ulice,
dejte trochu krupice.
panímámo tidlidlí,
dejte trochu povidlí.
daly jste nám maličko
přidejte nám vajíčko.
pár vajíček od slepiček,
kousek másla od kraviček.
špína ven, špína ven
a čistota sem!
aby dítky umývaly
a čistotu milovaly.

píseň tato se od pradávna v našem lidu zachova-
la, jako mnohé jiné staré a krásné písně lidové.

Na  mrskut chodívali chlapci po  domech, kde 
měli děvčata. připravili si pěkné žíly z  vrbového 
proutí a nebo fišpanky z rákosu, tloukli jimi na dveře 
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nebo vrata a volali: tetíčko, vajíčko, mařenko, vajíč-
ko! a pod., jak se jim to kde hodílo. dostávali za to 
pěkná omalovaná vajíčka anebo i peníze. běda děv-
četi, které se hochům dostalo do  rukou; hodně mu 
namrskali. chasa chodívala na mrskut po ranní mši. 
vzali vozík naplněný sečkou, zapřáhli do něho dva 
kluky a jelo se po celé dědině. Kde měli dorostlá děv-
čata, která již chodívala k muzice, tam dostávala cha-
sa peníze a syrová vajíčka. malovaná vajíčka dávala 
děvčata jen svým milým nebo nejblížším příbuz-
ným. Když tak chasa objela celou vesnici, odebrala 
se do radnice, kde vejce prodala; potom se pilo. malí 
hoší chodí dodnes na mrskut, chasa již nikoli.

Hrkání bylo obvyklé v čas velikonoční, počínaje 
na zelený čtvrtek až do bílé soboty. prováděli je hoši 
do 14 let a hrkáním nahražovali zvonění. chodíva-
li v průvodě 2 a 2 za sebou a obešli vesnicí po obou 
stranách domů. shromaždovali se u starého krcho-
va, nyní u pomníku padlých, a odtud se začínal i tu 
končil průvod. Hrkávalo se hrkačkami, klapačkami 
i řehtačkami. Klapače již skoro vymizely. Hrkání jest 
dodnes jednou z největších radostí hochů, z nichž 3 
až 4 nejstarší vždy sami celý průvad řídili (párovali).

Na  Jřího obcházeli hospodáři hranice celého 
hrušovanského pozemkového katastru a veškeré jed-
notlivé tratě. v  ten den rozsuzovali nejstarší z hos-
podářů veškeré spory, které mezí sousedy vznikly 
uoráváním půdy. mladí hospodáři, kteří toho roku 
převzali pozemky po svých rodičích, byli přijímáni 
mezi staré sousedy v  tento den. musili si lehnouti 
na mezníky hranic břichem a jeden z nejstarších hos-
podářů vysázel každému lískovicí několik ran, aby si 
zapamatoval, kde je hranice a dobře hospodařil. za to 
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potom mladí hospodáři platili v hospodě na radnici 
po obchůzce (příjemnou) a veselým pítím oslavoval 
se tak sv. jiří. zvyk ten dochoval se částečně dodnes.

Předvečer 1. máje pálívala chasa za  vesni-
cí na  hranicí čarodějnice. zvyk tento již vymizel. 
na václava vyrovnávali se veškeré smlouvy a platí-
valy se pachty. tento zvyk dodržuje se dodnes.

Den před Třemi králi světí se odpoledne v kos-
tele tříkrálová voda, která se pak doma leje do kro-
peniček, jež jsou umístěny u dveří buďto v kuchyni 
nebo v seknici. návštěvníci namáčejí do kropeničky 
dva prsty, palec a ukazováček, a znamenají se křížem. 
tento zvyk udržel se dodnes ve starých rodinách sel-
ských. také přijde-li kněz zaopatřovatí nemocného, 
naleje se tříkrálové vody do hrnečku, namočí se do ní 
kytička vymlácených žitných klásků, kterouž pak 
kněz vykropuje seknici a lože nemocného.

Na Hromnice světí se svíce, zvané hromničky, 
které se rozsvěcují při bouři, čímž se bouře a živel-
ní pohromy zahánějí. Hromničky se také rozsvicu-
jí, když přijde k nemocnému kněz s pánem bohem 
a  udílí mu poslední pomazání. Lože umírajícího 
bývá obnášeno posvěcenými hromničkami a po jeho 
smrti zapálí se mu hromničky u hlav.

Křtiny bývaly v  Hrušovanech velmi slavné. 
chodívalo se k nim za starších dob do Židlochovic 
pěšky. po křtu byla velká hostina, zvláště při prvoro-
zených chlapcích. dnes se většinou na křtiny do Žid-
lochovic jezdí. jména se dávala podle toho, jaká byla 
právě ve vesnici v módě. od roku 1848 až do převra-
tu bylo mezi chlapci nejvíce jmen Franců a  josefů, 
u děvčat bylo nejobvyklejší jméno marie, které se ří-
kávalo maruša.
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také na  svatby chodívalo se za  starších dob 
do  Židlochovic pěšky. nyní i  nejchudší nechává 
se zavézti. o  velkých svatbách hrávala celá kapela 
a hrává u bohatých ještě dodnes. Když se svatebčané 
na vozech z kostela vraceli, ženské je zalýkovaly. na-
táhly napříč ulice provaz a nepustily svatebčany dále, 
dokud si ženich nevěstu nevyplatil. zato zavdávaly 
ženichovi a nevěstě a ostatním svatebčanům rosolků 
a byly odměňovány penězi, které chytaly na talíře. až 
se všichni svatebčané vyplatili a napili, pak je teprve 
ženské pustily dále. Když se přijelo k  domu, muse-
lo se dlouho tlouci a prositi, než bylo otevřeno. při 
vstupu novomanželů do domu byl jim podán chléb 
a sůl. pak byla hostina nebo stoly, pěkná říkání a ku-
chařky prováděly rozličné žerty. po hostině se tančilo 
a v přestávkách prováděly se různé žerty a veselosti. 
svatba konala se vždy v domě nevěsty. večer příve-
dl družba chasu z  vesnice, která si zatančila něko-
lik kousků, dostala koláče a pak odešla do hospody 
na radnici, kde ženich poručil pro ni pití. druhý den 
konala svatba v domě ženichově. některé pěkné sta-
ré zvyky dochovaly se při větších selských svatbách 
ještě dodnes.

O pohřbech zámožnějších rozdávány byly sko-
ro všem účastníkům svíce. nebožtíka nosívali jeho 
nejbližší příbuzní. zemřela-li dívka nebo jinoch, no-
sívali vždy rakev mládenci a průvodu se zúčastníly 
vystrojené družičky. zvyk tento zachoval se dodnes. 
po pohřbu bývala u bohatých i chudých hostina, zva-
ná trachta, při níž zapíjeli nebožtíka. po světové válce 
tento zvyk zanikl, jenom přespolním chystá se malé 
pohoštění.

roku 1875 zaznamenána jest v zápisech hospo-
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dářů veliká zima, jaké nebylo pamětníka. v roce 1878 
súčastníli se z naší obce vojenské okupace bosny ob-
čané dosud žijící: bratří ant. doležal a  jan doležal 
14, jan Klein 71, Frant. Křivan, Frant. Kubíček 210, 
ondřej ryšánek. za okupace zahynul jan edler 31.

v  roce 1881 započalo se se stavbou cukrova-
ru, kterýmž nastává v Hrušovanech příliv dělnictva 
a  řemeslnictva, jež se v obci trvale usazuje. cukro-
var byl dokončen v roce 1882 a téhož roku 19. února 
vysvěcen. jest to jeden z největších moravských cuk-
rovarů a  patří akciové společnosti. stavěl ho stavi-
tel jelínek ze Židlochovic. cukrovarem zahájen byl 
v  Hrušovanech čilejší život, neboť dělníci a  zvláště 
řemeslníci vydělávali slušné peníze. Kampaň trváva-
la od října do května, někdy i do června. bohužel, že 
se také správa cukxovaru postarala o to, aby v roce 
1882 v panském domě, jemuž se říkáválo jágerhaus 
(na místě, kde stojí nyní sokolovna, otevřela němec-
kou ško1u, která byla plněná českými dětmi. za-
městnanci cukrovaru byli nuceni posílati svoje děti 
do této přelejvárny. bohudíky neměla německá škola 
tato dlouhého trvání. byla zrušena v roce 1891. je ku 
cti našeho lidu, tehdy již tolik národně uvědomělé-
ho, zvláště některých rolníků, že v  ustavičném boji 
se stranou cukrovaru brzdili a mařili germanisační 
snahy cukrovarské správy tak dlouho, až se jim po-
dařilo německou školu navždy zrušiti.

pošta byla zřízena 1. dubna 1882, zprvu v míst-
nostech cukrovaru, kde zůstala do  roku 1884. prv-
ním poštmistrem byl teodor dania z uh. Hradiště. 
od roku 1884–1886 byla pošta v domě šimona Klou-
para ktarýžto dům cukrovar koupil, zbořil a zastavil 
velkým cukerním skladištěm. od roku 1886 do 1918 
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byla pošta ve  vlastním domě poštmistrově čís. 158. 
od  roku 1918 je pošta v  cukrovarní budově, zvané 
kasárna. telegraf zřízen byl v  roce 1897, telefon až 
v roce 1917. dnes připojeny jsou k místní poště poš-
tovní sběrny v Ledcích a medlově. až do roku 1900 
platívalo se za donášení pošty ½ krejcaru, čili jedna 
finda za noviny a 1 krejcar za dopis. dnes frankuje se 
obyčejný dopis 1 Kč poštovní známkou.

Životní potřeby nebyly drahé. dle vypravování 
vrchního poštmistra ve  výslužbě danie stál v  roce 
1882 celý oběd 25 kr., při čemž sestával z celého sma-

Kateřina masaryková, matka p. presidenta.
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ženého kuřete, hlávkového salátu se smaženým vajíč-
kem a chlebem. víno stálo půl litru 6 kr., pivo 1 litr 
10 kr.

Nejpamátnéjší dobou v  dějinách Hrušovan 
na věčné časy budou r. 1882 až 1884, neboť v těchto 
letech žil v obci hrušovanské náš osvoboditel a prv-
ní president republiky československé Dr.  Tomáš 
G. Masaryk se svou rodinou.

o pobytu pana presidenta v Hrušovanech uvá-
dím vypravování několika osob, které se tehdy s pa-
nem presidentem a jeho rodinou stýkaly.

josef masaryk, otec p. presidenta.
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vrchní poštmistr na  odpočinku teodor dania 
vypravuje: Hospodářství, patřící k  domu 74, jehož 
majitel byl Gerhardt, tehdy starosta v Židlochovicch, 
měl pronajato na 3 léta pan Habala z Hustopeče. Hos-
podářství toto vedl mu josef masaryk, otec pana pre-
sidenta, jenž však bydlel sám na domě čís. 65. náš lid 
dodnes si vypravuje, jak j. masaryk chodíval na hos-
podářství toto pracovati, jak hoši chodívali na pole 
sbírati brouky a jak se říkávalo: jdou pracovati k ma-
sarykovi. v roce 1882 v létě přijel dr. tomáš G. ma-
saryk poprvé do Hrušovan na návštěvu ke svým ro-
dičům. v roce 1883 přije1 znovu, ale tehdy již se svou 
chotí a 2 dítkami a bydlil u nečasů v domě č. 2l, v ro-
hovém bytě, který má okna do hlavní ulice a ke zvo-
nici. pan president chodíval si ke  mně na  poštu, 
kteráž byla tehdy v továrně, pro svoje dopisy a četné 
časopisy sám. správou cukrovaru naporučeno bylo 
vrátným, aby mimo dělníků byli prohlíženi i ti, kteří 
jdou z cukrovarské budovy z pošty. to se dálo i panu 
presidentovi. Když se však jedenkráte ředitel cukro-
varu Kokrt ptal, kdo je ten pán, co tak často na poštu 
chodí a když mu bylo řečeno, že je to profesor masa-
ryk, tu naporučil vrátným, aby tohoto pana profesora 
již nikdy neprohlíželi. pan president nosíval se tehdy 
podle střihu amerického. rád chodíval se svou rodi-
nou na procházku po aleji směrem k Ledcím, kteráž 
byla tenkrát pěkně stromovím zarostlá.

rolník Frant. doležal starší č. 14, vypravuje, že 
otec pana presidenta nestačíval v době pilna se svými 
potahy pří hospodářství a tu si sjednával na pomoc 
rolníky, kteréž po  prácí častovával dobrým vínem. 
i on mu často vypomáhal se svým potahem. při jed-
nom takovém častování v září 1883 ve světnici u ma-
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saryků zaklepal někdo silně na dveře a ve dveřích se 
objevila veliká silná postava staršího syna masaryko-
va Ludvíka, jenž byl majitelem tiskárny v Hustope-
čích a za ním slabší postava druhého syna tomáše, 
jehož mi otec jeho představil slovy: náš pan profesor. 
seznal jsem, že oba synové přišli k  otci na  nějakou 
rodínnou poradu a proto jsem se brzy poroučel. otec 
pana presidenta byl postavy silné a zavalité.

výměnkářka aloisie Hanušová na  domě 66 
vypravuje: vedle nás v domě 65 bydleli rodiče pana 
presidenta. znala jsem se s nimi velice dobře, nebot 
jsme s nimi i s mým nebožtíkem mužem skoro den-
ně přicházeli do styku. masaryk měl v hospodářství 
nové hospodářské stroje, které byly u  nás novotou 
a můj muž mu při nich vypomáhal. otec pana presi-
denta byl silný a zdravý muž, matka byla prostřední 
postavy a milé, veselé povahy. vídávala jsem u nich 
v čas prázdnin jejich syna i s jeho mladou paní a vím, 
že mu říkali tehdy pan profesor. pamatují si, jak 
pan profesor s paní chodívali kolem našich na dům 
čís. 74, kde jeho otec vedl hospodářství. oba byli vyš-
ší postavy. všímala jsem si více paní, která tenkráte 
nosívala pěkné letní červené šaty, jež jí velice slušely 
a učila se pilně česky. můj nebožtík muž často s pa-
nem presidentem mluvíval.

soukromnice emilie jungová, narozená v  roce 
1863 v  Hrušovanech, vypravuje: pamatuji si dobře, 
že asi v roce 1882 v létě bydlel u nečasů na čísle 21 
pan profesor masaryk se svou mladou paní vysoké 
postavy a 2 dítkami, s děvčátkem a chlapečkem. no-
síval tehdy bradku pěkně do  špičky přistřihnutou 
a  často chodíval s  rodinou ke  svým rodičům, kteří 
tehdy bydleli na  domě 65. otec jeho nosíval plno-
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vous. potkávala jsem pana profesora i  s  jeho paní 
často v polích na procházkách.

majitel realit julius prukl, čís. 30,. vypravuje: 
v měsíci prosinci 1883 přišel jsem z rajhradu do Hru-
šovan a  za  svého otce přebíral od  josefa masaryka 
hospodářství č. 74, kteréž můj otec pronajal po  ri-
chardu Habalovi. bydlel jsem s rodiči pana presiden-
ta nějaký čas v jednom domě, neboť oni se přestěho-
vali na dům 74, když tento byl dostavěn. také jsem se 
u nich 1½ měsíce stravoval. podoba otce pana presi-
denta byla tehdy tatáž, jako je podoba pana presíden-
ta, jenže otec byl menší, zavalitější a v  tváři plnější. 
otec byl povahy tvrdé a přísné. co si předsevzal, to 
také provedl. rád kouříval viržinky. matka byla po-
stavy prostřední, milé, veselé povahy, mírného cho-
vání a značné ínteligence. ráda vypravovala o svém 

statek na domě č. 74, kdež otec p. presidenta šafářoval.
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synu profesorovi. v lednu roku 1884 odstěhovali se 
z Hrušovan do Hustopečí ke  svému synu Ludvíko-
ví, který tam měl tiskárnu. Když jsem později čítával 
v novinách o činnosti profesora masaryka na univer-
sitě a jeho řečech v parlamentě rakouském, vždy jsem 
vzpomínal na dobu, kdy jsem trávil s rodiči jeho pod 
jednou střechou a jsem dodnes na to pyšný.

marie svobodová, rozená nečasová, vypravu-
je: bylo mi 13 let, když v roce 1882 bydlel u nás pan 
profesor masaryk se svou paní a 2 dětmi, děvčátkem 
a chlapečkem. bydleli v místnostech nalevo od vcho-
du v  jedné světnici a  kuchyni, s  vyhlídkou na  ulici 
a zvonici. nábytek měli svůj a sice prosté letní zaří-
zení. pamatuji si, že oba byli vyšší postavy a zvláště 
paní profesorová se mi líbila pro svou štíhlou posta-
vu a běloučké zuby. byli oba milí a vlídní lidé. stravo-
vali se u svých rodičů, kteří bydleli na čísle 65. jejich 
děti byly obě zdravé, tvářičky měly červené a  měly 
stejnou podobu. mlsat nesměly. pamatuji se, že moje 
nebožka matka přinesla z jarmarku v Židlochovicích 
cukroví a podělila mimo mne a mých 2 bratrů také 
obě dítky pana presidenta. Krátce však nato požádal 
pan president moji matku, aby dětem jeho již nikdy 
cukroví nedávala, že by se naučily mlsat. jednou 
potřebovali teplé vody. slyšely jsme s  matkou přes 
dveře, jak pan president učil svoji chof říkati česky: 
panímámo, dejte mi, prosím, trochu teplé vody. di-
vily jsme se s  matkou, jak po  chvíli paní presiden-
tová vyšla a  toto mamince správně česky povídala. 
chodívali spolu na procházku na ledeckou alej a tam 
sedával pan president na mezi a čítával, choť a děti 
kolem něho.

nynější starosta tomáš Kelbl, mlynář a  rolník 



48

č. 82, vypravuje o rodičích pana presidenta: přistěho-
vali se k nám do Hrušovan z Klobouk u brna a měli 
po nějaký čas svůj nábytek složený u nás na domě č. 3 
a bydleli tu 6 neděl. až měli byt upravený na domě 
č. 65, nastěhovali se tam. pamatuji si dobře, jak mat-
ka pana presidenta vypravovávala mé nebožce matce 
o svých synech. K nám však přišel za  jejich pobytu 
několikráfe pouze syn Ludvík na návštěvu.

terezie Listová, rozená šafrová, vypravuje: ved-
le nás na  domě 3 u  Kelblů bydleli masarykovi. šla 
jsem jednou paní masarykové pro pepř a když poz-
ději bydleli na domě č. 74, protrhávala jsem u masa-
ryků řepu. pamatuji se, jak nás mladší děvčata sta-
rý masaryk učíl s  řepou zacházeti. Říkával: přitlač 
mačinku (řepu), aby se jí neublížilo. postavy byl silné 

dům čís. 65, kde bydleli rodiče p. presidenta.
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a zavalité. na předu měl hlavu holou, vzadu na krku 
vlasy zastřižené a krk vyholený, jak nosívají slováci. 
při práci byl na nás přísný.

jan List č. 187 vypravuje: oral jsem jednou, ne-
vím už v kterém roce, na trati zvané podršoch. starý 
masaryk pracoval tehdy se svými oráči na nivě u žid-
lochovického parku. viděl jsem, jak přišli za ním 2 
mladí páni a jak s ními déle hovořili a když odcházeli, 
slyšel jsem, jak starý za nimí volal: tomáši, tou cestou 
nechoďte, tam je moc bláta a stojí tam voda! i vrátili 
se a oba šli cestou přes louky k Hrušovanům. jeden 
z  nich byl postavy vysoké, hřmotné, druhý o  něco 
menší. se starým masarykem často jsem se setkával 
v polích, neboť naše pole sousedilo s pozemky statku 
č. 74, na  němž on byl šafářem. dodnes utkvěla mi 

podobizna p. presidenta z r. 1883.
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v paměti jeho zavalitá postava a zdravá pleť. do pole 
nosíval vždy silnou hůl. pěstovával hojně řepu a za-
čal také s pěstováním sladkého dřeva, které prodával 
do továrny v Hustopečích.

marie straková, narozená r. 1840, vypravu-
je: sloužíla jsem také u  masaryků po  celou dobu, 
co bydleli v  Hrušovanech a  to v  letech 1882–1884. 
pracovala jsem jenom po  domě, neboť jsem mívala 
na starosti 15 i 20 krav. služba se mi líbila přes to, že 
hospodář byl přísný pán. zato paní masaryková byla 
velice hodná paní, milá a přívětivá. pamatuji si, jak 
se těšívala, když měl přijeti na návštěvu syn tomáš. 
bylo to vždy příprav a chystání! matka stále jen mlu-
vila o svém tomáškovi. Když přijel, pomáhala jsem 
vždy při vaření. paní masaryková nosívala se doma 

dům čís. 21, kdež p. president se svou rodinou  
bydlel v r. 1882.
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jednoduše, po venkovsku, v neděli a ve svátek mívala 
šat polopanský. starý masaryk nosíval ve všední dny 
bílý krátký kabát a  za  dělnictvem jezdíval do  pole 
na bryčce. při prácí byl přisný a dělníci museli dobře 
a pilně pracovati. (na vánoce r. 1924 obdržela stařen-
ka straková od pana presidenta dar 500 Kč.)

v době psaní této kroniky vyskytly se v Hrušo-
vanech pochybnosti o pobytu pana presidenta a jeho 
rodiny v  naší obci. proto dopsal spisovatel kroniky 
starší dceři pana presídenta dr. a1ici G. masarykové 
o potvrzení tohoto pobytu. dostalo se mu vyřízení 
ze dne 19. dubna 1924:

vážený pane berní správče, slečna dr. a. G. ma-
saryková mi uložila, abych vám k  vašemu dopisu 
ze dne 6. t. m. sdělila, že v době, kdy pan president 

trať zvaná »podršoch«, kamž p. president  
za svým otcem chodíval.
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trávil se svou rodinou prázdniny v  Hrušovanech, 
byla příliš malá, než aby se pamatovala na bližší data, 
kterými by vám mohla přispěti pro vaši kroniku. 
pouze snad malou poznámkou, že v  době pobytu 
pana presidenta v  Hrušovanech dlel tam také rus 
prof. radlof. s projevem dokonalé úcty j. Klinderová, 
sekretářka dr. a. G. masarykové.

rovněž kancelář presidenta republiky přípisem 
č. j. 2888/24 datovaným z prahy dne 5. června 1924, 
píše obecní radě v Hrušovanech:

K dotazu vašemu sděluje podepsaná kancelář, že 
otec pana presidenta jakožto šafář přebýval na statku 
v Hrušovanech a že také pan president v roce 1882 
ztrávil s  rodinou svou prázdniny v  Hrušovanech. 
bydlel-li tehdy v domě nečasově, se již pan president 
nepamatuje. –Kancelář presidenta republiky: dr. šá-
mal.

roku 1883 opravena byla nynější zvonice. bý-
val na ní zvon s podobou sv. václava, ulitý již r. 1743 
v brně. tento starý zvon krásného zvuku byl zaba-
ven za světové války pro účely válečné. zvonice svým 
slohem připomíná stavby z  doby reformační. jeť 
v sousedních unkovicich věž kostelíka téže podoby 
a v něm je u vchodu na pravé straně umístěn šesti-
boký kamenný kalich husitský. mluví se však také 
o tom, že dříve nebylo v Hrušovanech zvonice, nýbrž 
jenom zvon na dvou dubových sloupech se stříškou.

v r. 1884 2. září byla otevřena a vysvěcena dru-
há třída na staré škole v č. 69. od 1. září r. 1884 až 
do 30. března 1886 působil v Hrušovanech jako uči-
tel spisovatel alois mrštík, narozený 14. října 1861 
v  jimramově. za  něho začíná v  Hrušovanech jiný 
duch. mrštík, mladý 231etý muž, shromažduje cha-
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su (hochy i děvčata), cvičí s nimi národní písně a učí 
je hráti divadlo. tak se hraje za něho v Hrušovanech 
po prvé divadlo  a pořizuje se jeviště, jehož majitelem 
jest chasa. Hraje se v hostinci na radnici. na jevišti 
tomto hrávalo se i několik desítiletí, až později spo-
lečnou prací studentů, chasy a řídícího učitele aloise 
trnky bylo pořízeno pěkné jeviště nové.

alois mrštík po  celou dobu svého působení 
v  Hrušovanech uvědomoval náš lid po  stránce ná-
rodnostní a  podněcoval jej, zejména rolníky k  boji 
proti germanisační činnosti správy cukrovaru. ná-

Hrušovanská kaplička s domkem č. 21, 
v němž bydlíval p. president.
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sledek této jeho práce byl, že občané hrušovanští 
zahájíli neústupný boj proti německé ško1e, zřízené 
cukrovarem, až jí konečně v r. 1891 němci nadobro 
zrušili. mrštík se však toho už v Hrušovanech nedo-
čkal, neboť by1 za uvědomování českých lidí z Hru-
šovan trestně přesazen, když se o to zasadil cukrovar, 
který jako největší poplatník daní v  obci měl také 
největší právo v ní a rozhodující vliv.

mrštík měl byt na staré škole v prvním poschodí 
přímo nad vchodem. byla to malá světnička o jedom 
okně, jak ve školách pro svabodné podučitele bývají.

ale mladému spisovateli se tu líbilo, zejména 
když se obeznámil s úzkým kruhem vlastenců v Žid-
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lochovicích, kam potom často docházel. i  tu hrával 
s ochotníky divadla, přednáškami budil národní vě-
domí a  lásku k  dobré české knize. jeho posluchači 
založili po čase čtenářskou besedu v Židlochovicích, 
jež se dobře uplatňovala v povzbuzování celého kraje.

mrštík zažil v  Židlochovicích i  zanícení první 
lásky, jež dala později jeho bratru vilémovi podnět 
k maloměstskému dramatu »paní urbanová«.

na mistra mrštíka vzpomínají jeho žáci hrušo-
vanští rádi. martin táborský, nyní strojník ve slez-
sku, a dobrý herec-ochotník nám mladším vždy s ve-
likou hrdostí o mrštíkovi vypravoval: byl jsem jeden 
z nejlepších žáků mrštíkových, jednou mně pan uči-

stará škola, na níž mrštík učiteloval.
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te1 povídá: martínku, zde máš peníze, jdi do Židlo-
chovic a kup si tam bílý límeček a bílou mašli. pone-
seš zítra jedné známé slečně k svátku kytici a blaho-
přání. musil jsem si druhého dne obléci sváteční šaty 
a nastrojiti se do límečku a bílé mašle. bylo to po prvé 
v mém životě, co jsem měl na sobě takovou nádheru. 
pan učitel měl pro mme objednaný kočár, který přijel 
až ke škole. seděl jsem v kočáře, v jedné ruce kytici 
a ve druhé ruce psaníčko jako nějaký kurýr. poslání 
své u  oné slečny v  Židlochovicích dobře jsem vyří-
dil, neboť jsem se vrátil do  Hrušovan se zlatníkem 
v kapse.

vrchní poštmistr v. v. dania o mrštíkovi vypra-
vuje: v době, kdy mrštík v Hrušovanech vyučoval, 
byla pošta na domě šimona Kloupara, (na místě to-
hoto domu postaveno jest nyní skladiště cukrovaru.) 
Kdykoliv ke mně mrštík na poštu přišel, vždy stěžoval 
si na  poněmčování Hrušovan se strany cukrovaru. 
svému boji protí německým úředmíkům cukrova-
ru ulevoval v časop. »cepech«, v němž tepal veškeru 
jejich germanisační činnost a mnohé jejich výstřed-
nosti. pamatuji se, jak se mrštík rozepsal o jedné ta-
kové výstřednosti, když jeden z továrních úředníků 
střelil místo po vrabcech do mého okna, u něhož prá-
vě seděla moje matka, jíž se na štěstí nic nestalo. Líbil 
se mi tenkráte mrštík, že měl nejen dobrou hubu, ale 
ještě lepší péro! byla toho však u nás také nejvýš tře-
ba. chovaliť se rozmařilí a lehce vydělanými penězi 
plýtvající fabričtí pánové k lidem urážlivě a o mrav-
nosti jejich, zejména k mladším dělnicím, dlouho si 
lid s velkým rozhořčením vypravoval. bohudíky, že 
v nově vystavěném cukrovaru nastaly lepší poměry.

v roce 1885 súčastnilo se mnoho občanů cyril-



57

lometodějských slavností na velehradě. mnozí, kteří 
ješě žijí, zejména Frant. doležal st. č. 14, vzpomíná, 
že tenkrát na velehradě viděli velikého jihoslovana, 
biskupa štrossmajera.

v  roce 1886 postaveno na  ulicích 8 petro1ejo-
vých lamp pro pouliční osvětlování. polovici petro-
leje dodávala obec, polovici cukrovar. na  trávníku 
naproti zahradě staré školy zřízeno ško1ní cvičiště 
a  opatřeno příslušným nářadím. tehdejší starosta 
Frant. Weiss č. 11 byl nadšeným vlastencem a věno-
val školní mládeži pěkný prapor modré barvy, kteryž 
nosívali žáci do kostela na počátku a na konci školní-
ho roku, jakož i o slavnostech. v roce 1888 měla obec 
Hrušovany 160 domovních číse1 a 1000 obyvate1ů. 
tito podle majetku byli: 1 tříčtvrtěláník, 3 půllánící, 
44 čtvrtláníci, 10 chalupníků a 106 domkářů. cukro-
var zaměstnával 600 osob.

v  roce 1889 byla na  jaře veliká povodeň, jaké 
nebylo v  paměti. Hrušovany byly na  několik dní 
od Židlochovic úplně odříznuty. toho roku bylo také 
mnoho housenek, které všecko ožraly, takže ovocné 
i lesní stromy vypadaly jako pometla. Léto bylo velmi 
teplé a již 23. června byly na polích mandele. a ještě 
jedna veliká katastrofa dolehla na Hrušovany a celý 
okolní kraj. dne 20. srpna o 3. hod. odpol. přišlo tak 
ve1iké krupobití, že okna a střechy byly úplně rozbi-
ty. Krup leželo na zemi na 30 cm vysoko. mračno vy-
stoupilo náhle od pohořelic, od Havlovy studně, jak 
se tam dnes říká, a v okamžiku vyrostlo do příšer-
ných rozměrů, že lidé strachem nestačili utéci s pole 
domů.přihnal se nejprve veliký vítr a  pak začaly 
padati kroupy a kusy ledu veliké jako pěst a  slepičí 
vejce. pohroma přišla tak náhle, že toho ani drůbež 
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většinou nepozorovala, takže se nemohla včas skrýti 
a byla pobita. Lidé, pracující v polích a vinohradech 
s  dobytkem, nemohli se nikam schovati, byli samá 
krev a modřina. dobytek narychlo odpřáhli a ten pak 
běhal po polích sem a tam jako zdivočelý. rolníkovi 
Listovi č. 27 byl zabit v poli kroupami kůň. v polích 
bylo všecko potlučeno a zničeno a nejvíce vinohrady, 
kterých bylo tehdy v Hrušovanech mnoho. od toho 
roku přestává se u nás vínařství pěstovati. Lidé, kteří 
byli v boudách ve vinohradech schováni, vyprávěli, 
že voda z vinohradů tekoucí byla tenkráte zbarvena 
vínem do krvava. ovocné stromy a stromoví vůbec 
bylo tak potlučeno, že k nebi čněly jen holé pahýly. 
na podzim pak stromy vyrazily po druhé lístí, které 
však brzo zmrzlo. mnohým lidem tekla voda stro-
pem do  bytu. svežené obilí v  rozbitých stodolách 
úplně promoklo, porostlo a  shnilo. 1 q pšenice stál 
tehdy 7 zl. 82 kr. čili v korunách 15 korun 64 haléřů. 
starostou v tomto roce byl josef jaroš, č. 61.

rok 1890 byl velmi úrodný. 1 mandel dával 2 
míry a sice jak ječmen, tak žito i pšenice, 1 mandel 
ovsa dával 3 míry. z  této doby je třeba ještě vzpo-
menouti na  panský dvůr, který se krásně vyjímal 
na jižním konci obce a choval vzácný druh černobí-
lých krav, jež byly výbornými dojnicemi. byl kolem 
dokola vysázen mohutnými akáty, jež v době květu 
bylo cítit v celé osadě. ve dvoře samém byly nasázeny 
také bílé a černé moruše a na jižní zdi pěstoval šaf-
ář vinnou révu. u dvora hrávali si celé dny až pozdě 
do noci kluci (chlapci) a děcka (děvčata). Kluci hrá-
li na čtverhranné, antríbus, krás, na honěnou nebo 
o knoflíky o zeď nebo o kuličky do důlku. děcka zase 
hrávala si na slepou bábu, na elišku nebo na nebíčko. 
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za  léta v  nedělních odpolednech přišli i  odrostlejší 
kluci, skoro chasa od 14 do 20 let a taky si ještě zahrá-
li na čtverhranné, krás anebo již o krejcary k čáře.

v místech, kde se ještě dnes říká proud, bývaly 
tenkráte skutečné proudy. nebylo tam ještě tenkráte 
žádné cementové zdi, nýbrž břehy byly volné. bývalo 
vidět, jak voda v proudech na 3 až 4 místech z hlu-
bin vyvěrá a  písek dosti vysoko ze země vyhazuje. 
proud sám podobal se rybníku, měl vodu čistou jak 
ve studánce a  její přebytek odtékal do říčky. Kolem 
proudu stávaly staré vykotlané vrby, na něž kluci vy-
lézali a  při koupání s  nich skákali do  vody. Kolem 
proudu na trávníku pásala se z jara housátka, v létě 
vyháněl poblíž proudu na prostranství pastýř krávy. 
Kozy a vepřový dobytek měl pastvisko pod vrbami 
za  nynější vodárnou, kde měli kluci opravdový ráj. 
tak se vozívali po nahnutých vrbách jako po klou-
začce, splétali haluze sousedních vrb na  houpačky 
anebo na podzim v dutinách prohnilých starých vrb 
dělali ohýnky, až kolikrát celá vrba shořela. na jaře, 
sotva slunce trochu začalo pražiti, už tu byli klucí 
a  zkoušeli řezat z  vrbového proutí píšťalky. mívali 
k tomu kudly, jež si kupovali od drátařů za 2 krejcary 
jeden kus. píšťalky se otloukaly na koleně a při tom 
se říkalo:

otloukej se, píšťalenko, 
nebudeš-li se otloukati,
budu na tě žalovatí
císaři pánu
a on ti dá ránu,
vrazí do tě zavíráček,
budeš zpívat jako ptáček.

Kluci také vybírávali pod vrbami vrabce, kru-
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tihlavy a  zacházeli při takovém vybírání ptáků až 
na Létně a do lesa, po němž už dnes není ani památ-
ky. do  1esa chodívali kluci také na  lískovky, lísko-
vé oříšky, maliny a ostružíny a v  lesních příkopech 
brouzdávali se vodou a chytali malé rybíčky a mloky. 
po vytlučení lesa jsou v těch místech až k unkovské-
mu rybníčku nejúrodnější pole, zejména po provede-
ní meliorací.

v r. 1891, jak již jinde připomenuto, byla za sta-
rosty bartoloměje sopouška, rolníka a obchodníka č. 
41, zrušena německá škola. téhož roku vystavěn byl 
nový hřbitov za drahou nákladem 5471 z1. (10.942 K). 
Hrušovany měly v tomto roce 1259 obyvatel, z toho 
600 mužů a 659 žen.

v  roce 1892 zbudovala si obec novou ško1u 
o 4 třídách s byty pro učitele nákladem 62.000 korun 

nový hřbitov.
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na pozemku, koupeném z arcivévodského velkostat-
ku za 6312 korun. starostou by1 bartoloměj sopou-
šek č. 41. téhož roku byl na  jaře zorán a  vysázen 
ovocným stromovím, ponejvíce jabloněmi, trávník. 
obec zrušila také školní plat a kryla výlohy na škol-
ství z nájemného obecních pozemků.

v roce 1893 bylo veliké sucho a bída o krmivo 
pro dobytek. dne 1. září začalo se vyučovati v nové 
škole, která byla 3. září v neděli slavnostně vysvěcena 
a zároveň otevřena po prvé třetí třída.

v r. 1894 začala se stavěti na podzim místní drá-
ha do  Židlochovic, která byla dokončena v  r. 1895. 
v r. 1901 byla sbořena stará radnice (radhós) a po-
stavena radnice nynější.

v  roce 1901 navštívil Hrušovany básník petr 
bezruč, pěvec slezských písní, pravým jménem ph. 

nová škola.



62

dr.  vladimír vašek, narozený 15.  9.  1867 v  opavě. 
navštívíl svoji sestru učitelku Helenu, kteráž v Hru-
šovanech učila v letech 1893-1911, bezruč býval ten-
krát dobrým turistou. tak vypravuje o  něm ředitel 
měšťanské školy v Újezdě u sokolnic, bohumír pre-
ininger, jenž učíval v Hrušovanech, že s ním jednou 
z jara v roce 1901 šel pěšky z Hrušovan do ivančic, 
kdež bratr bezručův, nynější ředitel Ladislav vašek, 
učil na  měšťanské škole. básník bezruč je samo-
tář a  tichý muž, který společnosti – žel – nevyhle-
dává. okruh jeho osobních známých je velmi úzký, 
do  Hrušovan přícházívá nyní zas. zastavuje se 
na  svých dalekých potulkách po  brněnském a  žid-
lochovickém kraji u své známé rodiny veselých v č. 
251. Líbí se mu u  nás nově vystavěná čtvrt nových 
rodinných damků »na  nivě«, zvláště pak zahrádky 

zbytek staré »myslivny«, sokolovna a nová radnice.
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před domy, kteréž od časného jara až do zimy jsou 
plné rozličného krásného kvítí. také rád pobude 
v žídlochovském zámeckém parku, kdež do převratu 
vládl jeho nenáviděný markýz Géro.

o  ředítelí bohumíru preiningrovi, kterýž 
v Hrušovanech učil po dobu 5 let, dlužno vzpome-
nouti, že byl jedním z  nejlepších učitelů hrušovan-
ských po mrštíkovi.

v r. 1905 usadíl se v obci lékař dr. Hynek svět-
lík z rosic. v r. 1906 založen byl nepolitícký spolek 
cukrovarnických zřízenců na radníci, jenž se později 
přesídlíl do tovární restaurace. Hájil odborové zájmy 
zaměstnanců cukrovaru. v r. 1907 založen byl sbor 
dobrovolných hasičů a  spořitelní a  záloženský spo-
1ek (raíffeisenka). v r. 1912 za1ožena by1a v červenci 
v hostinci č. 75 tělocvičná jednota soko1. cvičilo se 
nejprve v hostinci č. 166 a později v nově postavené 
tělocvičně č. 1 až do roku 1924. tělocvičnu tuto kou-
píla od soukromého majitele místní organisace lido-
vé strany (katolicko-národní) za Kč 60,000, nazvala 
ji lidovým domem a zřídila tam tělocvičnu pro tělo-
cvičnou jednotu ore1, založenou 6. října téhož roku 
ze členstva stávající už om1adiny. sokol pak později 
až v r. 1924 vystavěl si v1astní tě1ocvičnu na místě, 
kde stávala dříve panská myslivna.

Koncem července 1914 vzp1anu1a světo vá1ka. 
v den vyhlášení všeobecné mobilisace o 11 hodinách 
v noci bubnoval hlásný vilém seďa a ohlašoval mo-
bilisaci. nálada občanstva nedá se vypsati, zejmé-
na těch, kteří druhého dne ráno museli se odloučiti 
od  svých rodin a narukovati. však jich také hodhě 
padlo z Hrušovan.

v  r. 1915 vznikl 11. listopadu požár cukrova-
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ru a  v  několika dnech jej strávil do  základů. příči-
na požáru byla neznámá. při požáru zahynul jeden 
z prvních českých úředníků cukrovaru jaromír šo-
tek. občanstvo dvojnásob litovalo jeho smrti, neboť 
úřednictvo cukrovaru bývalo a  jest dosud většinou 
úplně německé. v r. 1916 byl cukrovar znovu vysta-
věn ze železobetonu způsobem nejmodernějším. Ku 
stavbě použito bylo písku a štěrku z písečných lomů 
v trati svabodný, kamž položena úzkokolejná dráha. 
na  stavbě pracovalo 600 válečných zajatců ruských 
a  srbských. takoví zajatci pracovalí též při polním 
hospodářství u rolníků. cukrovar stavěl český stavi-
tel neděla z prahy, jenž brzy nato přesídlil do brna.

doba válečná vyvolala úpadek veškerého živo-
ta v naší obci, jak hospodářského, tak společenského 
i mravního. nedají se vylíčiti všecky útrapy, svízele 

nádraží s nově postaveným cukrovarem.
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a trampoty, bída a hlad, jež náš lid, zejména chudina, 
v této době musela zakusiti. ze všech těchto útrap vy-
svobodil náš lid doma i na frontách převrat,

v  den našeho národního osvobození 28. října 
ozdobeny byly domy národně uvědomělých občanů 
červenobílými prapory a  všecka okna malými pra-
porky. slavnosti převratové dne 29. října súčastnili se 
naši občané v Židlochovicích. občanstvo súčastnilo 
se všecko bez rozdílu politického smýšlení, dělníci, 
rolníci, řemeslníci, hasiči, vojíni a důstojníci, pokud 
se již vrátili z vojny.

na  pověření brněnského národního výboru 
sorganisoval lékař dr. Hynek světlík jako vrchní vo-
jenský lékař téhož dne vojenský oddí1 stráže národ. 
výboru za  pomoci záložních důstojníků augusta 
Weisse a  vác1ava Kubíčka a  stal se jejím velitelem. 
oddělení bylo ubytováno v židlochovickém zámku. 
během 3 dnů vzrostla tato stráž na  celý vojenský 
prapor a ihned obsadila železniční trat od modřic až 
do  zaječí, dále města Hustopeče, pohořelice a  část 
jižní moravy od mikulova po znojmo, 4. listopadu 
byla po děkovných bohoslužbách v chrámu židlocho-
vickém slavnostní vojenská přísaha celého praporu 
na náměstí svobody před národním domem v Žid-
lochovicích. Fotografie národní stráže z tohoto dne je 
vystavena v sále národního domu. stráž národního 
výboru byla rozpuštěna po půlroční činnosti l. květ-
na 1919 a část jejích mladých členů, pokud byli vo-
jenskou službou povinni, byla povolána do znojma.

9. prosince 1919 usneseno obecním výborem 
zrušiti starý hřbitov. na jeho místě postaven byl při-
činěním obecního zastupitelstva a  za  součinnosti 
sboru dobrovolných hasičů v roce 1919 pomník pad-
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lým vojínům ve  světové válce nákladem 4440 Kč. 
bylo jich 18 a byli mezi nimi mladí a svobodní i starší 
už muži ženatí, po nichž zůstaly děti. jsou to: Kelbl 
josef, obchodník, padl na ruském bojíšti 25. 8. 1914, 
ve stáří 39 let, sopoušek jan, rolník, stár 37 let, padl 
na ruském bojišti 23. 9. 1914 a zanechal 4 děti, novák 
tomáš, železniční zřízenec, padl 12. 3. 1915 na rus-
kém bajíšti ve  věku 29 let, nečas František, rolník 
421etý, zemřel 30.  11.  1916 v  Kološváru v  uhrách, 
zanechal 2 děti, veis jan, ro1ník, 301etý, nezvěst-
ný od 10. 11. 1914 na  ruské frontě, zanechal 4 děti, 
drechsler jan, zemřel 3. 12. 1918 ve věku 19 let, Kel-
bl jan, rolník, zemřel po zranění na italském bojišti 
v tridentu v tyrolích 14. 1. 1919 ve stáří 25 let, vrba 
František, padl 3. 8. 1916 na ruském bojišti ve věku 

pomník padlých ve světové válce na místě zrušeného  
starého hřbitova.
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27 let, schmidt Theodor, řezník, padl na  italském 
bojišti 12. 12. 1917 ve věku 22 roků, pokorný Fran-
tišek, zámečník, padl ve  věku 38 let na  bojišti rus-
kém 3. 10. 1916, pecha arnošt padl na ruském bojišti 
ve věku 21 let 2. 8. 1917, pokorný jakub, 261etý, padl 
na ruském bojišti 8. 9. 1914 ve věku 26 let a zanechal 
1 dítě, Hirš jakub, padl na ruském bojišti 17. 9. 1915 
ve věku 34 let a zanechal 1 dítko, veselý josef, 291etý, 
padl 28.  8.  1914 na  ruském bojišti, umínský josef, 
271etý, padl 6. 5. 1915 na ruském bojišti, jaroš josef, 
271etý, padl 4.  5.  1916 na  lodi csepelu v  boce Ko-
torské, Kelbl jan, listonoš, zemřel 13. 4. 1919 v itálii 
ve věku 41 let a zanechal 1 dítko, sklenář František, 
381etý, padl 12. 11. 1915 v itálii a zanechal 3 děti.

v  dalekých zemích ve  hrobech bezejmenných 
spí tito naši radáci svůj věčný sen. umírali opuště-
ni a bez útěchy poslední, a v hasnoucích zracích jis-
tě měli vryty tváře svých milých a obraz naší obce. 
největší vojna, jakou kdy lidstvo znalo, krvavou pěstí 
zatlačila jim oči navždy. nedočkalí se návratu, ne-
spatřili našeho osvobození... drazí mrtví, spěte v té 
cizí zemi klidně, d,obře, my tu doma – vaši přátelé 
a kamarádi, zachováme vaší památku v poctivosti!

v  tomto roce provedena elektrisace Hrušovan 
a  započato s  bouráním a  odklízením zdí starého 
hřbitova.

v roce 1920 vrátili se ruští legionáři, rodáci hru-
šovanští jan Kavka a  josef doležal. Legíonáři jan 
Kelbl, bývalý listonoš, zemřel na cestě z ruska v itálii 
a je pochován poblíž neapole, Frant. studený z domu 
č. 4 zahynul v boji v našich legiích v rusku. italským 
legionářem byl jan müller.

v  tomto roce založeno bylo stavební družstvo, 
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které zakoupilo vyvlastňovacím řízením stavební 
místa z  panské nivy za  drahou v  trati přední díly. 
stavební místa byla ihned vyměřena a  v  dohodě se 
správou velkostatku, schválenou ministerstvem ze-
mědělství, přikázána jednotlivým stavebníkům 
s podmínkou, že během jednoho roku bude přiděle-
ná plocha zastavěna. obec i stát vyšly této akci velmi 
vstříc, obec ji podporovala svým doporučením a stát 
ze svého majetku odprodal žadatelům 1 m2 staveb-
ního místa za  1 Kč. na  stavbu jednoho rodinného 
domku bylo povoleno odprodati 15 arů.

rovněž zdařilo se tě1ocvičné jednotě sokol 
vyvlastniti z  bývalého arcivévodského majetku ve-
liký panský dům, zvaný myslivna, se zahradou 
za 25,000 Kč na stavbu důstojné tělocvičny.

v čele obou těchto akcí stál berní správce v. Ku-
bíček a učitel Č. Krejčí, potřebné intervence u minis-
terstev prováděl a deputace předváděl poslanec vla-
dimír drobný, rodák nosislavský.

s  rychlou stavbou rodinných domků započato 
na nivě v r. 1921 za pomoci státních peněžních pod-
por. jednotliví stavebníci prováděli si část prací sami, 
aby ušetřili, neboť stavební materiál byl ještě příliš 
drahý. 1000 cihel stálo tenkrát 620 Kč. v obci finan-
covala stavební ruch místní raiffeisenka. takto bylo 
možno ve  dvou letech 1921–23 postaviti 22 rodin-
ných domků pro rodiny, patřící nejchudším třídám 
obyvalelstva.
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v  roce  1922 slavil sbor dobrovolných hasičů 
v  měsíci červenci 151eté trvání. u  pomníku pad-
lých sloužena byla polní mše a uděleny diplomy za-
sloužilým členům sboru předsedou svazu hasičstva 
vozábem. rovněž tělocvičná jednota soko1 oslavo-
vala své 101eté trvání za odhalování svého praporu. 
v roce 1923 chodí do místní školy 5třídní 204 dětí. 
vyučuje 5 učitelů literních a 1 učitelka ruční práce. 
Řídícím učitelem je vratislav dvořák. – obecní za-
stupitelstvo má 24 členy, starostou obce jest tomáš 
Kelbl, rolník a mlynář č. 82. během roku provádí se 
dláždění silnice nákladem 400 tisíc korun, z něhož 
zaplatila obec 160 tisic a 240 tisic Kě silniční výbor.

obec Hrušovany jest v této době obcí velmi čilou, 
která se účastní všestranně veřejného ruchu národ-
ního, sportovního, hospodářského i politického. jsou 
tu spolky, organisace a  ústavy: sbor dobrovolných 
hasičů, 41 členů činných, 59 příspívajících, jednota 
zřízenců cukrovarnických 216 členů, spořitelní a zá-
loženský spolek, 177 členů, roční obrat 1,813,060 Kč 
70 hal., telocvičná jednota sokol 85 mužů a 51 žen, 
tělocvičná jednota orel, 145 členů, rybářské druž-
stvo, stavební družstvo, družstvo pro chov hovězího 
dobytka, sadařské a ovocnářské družstvo. z politic-
kých organisací byly tu v  tomto roce strana lidová, 
strana československých socialistů a národní demo-
kracie.

cukerní rafinerie zaměstnávala 22 úředníků 
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a v době kampaně z dělnictva 741 mužů a 519 žen. 
výroba bílého zboží obnášela v tomto roce 125,970 q.

zaznamenati dlužno, že dne 16. května o 3. hod. 
ráno projížděl stanicí hrušovanskou na cestě z prahy 
do  bratislavy vítězný maršá1 dohodových vojsk ze 
světové války Foche.

v r. 1924 v zimě 3. února probořila se u domu č. 
67 nově dlážděná silnice. tenkráte bylo mnoho sně-
hu, který počátkem února rychle tál a naplnil kalu-
žemi vody všechny nižší části terénu kolem silnice. 
tak se část silnice v průměru 2 m propadla. odstra-
něním hlíny přišlo se na díru v průměru 1 m, která 
vedla od domu č. 67 pod silnicí směrem k č. 7. Konec 
díry byl u  domu č. 7 rovněž zemí již zasut, a  voda 
tam proudila do země. do průchodu vešli se světlem 
K. šnajnar a ondřej polák a shledali, že díra předsta-
vuje zbytky starého průchodu se stěnami pěkně hla-
zenými, v nichž jsou umístěmy malé trojúhelníkové 
výklenky, patrně pro postavení světel. v  dědině se 
vypravuje, že chodba pochází asi z 301eté války a v ní 
že se ukrývali obyvatelé obou statků v době nebez-
pečí. Lid si vypravuje, že takových chodeb a sklepů 
je v Hrušovanech více. tak prý pod domem č. 1, jenž 
býval domem panským, je veliká klenutá prohlubeň 
zpola zatopená, takže je v  ní možno projížděti člu-
nem. na domě č. 23 je zazděn vchod do velikého skle-
pu, jenž prý býval sklepem panským a je tak veliký, 
že je možno otočiti se v něm vozem mandelňákem.

rok 1924 bude povždy zachován pro občanstvo 
hrušovanské jako památný svátek. zavítal k nám to-
tiž po 42 1etech opět dr. t. G. masaryk se svou dce-
rou dr. alicí masarykovou, a to jako první president 
čs. republiky.
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radostné a vítané pověsti o jeho příjezdu vyskyt-
ly se již v roce 1923 a když konečně obecní předsta-
venstvo mělo zajištěné zprávy, že pan president bude 
nějakou dobu pobývati na  zámku židlochovickém 
a obec hrušovanskou určitě navštíví, vznikl ve všech 
vrstvách hrušovanského obyvatelstva slavnostní pří-
pravný ruch. obecní zastupitelstvo radilo se se zá-
stupci místních spolků a společně si rozdělilo funkce 
při této významné události. také místa pro jednotlivé 
spolky byla po cestě od nádraží přes Hrušovany do-
hodnuta. Hasičstvo bylo umístěno na nádraží a od-
tud podél silnice až k hasičskému skladišti, kde byla 
postavena první slavobrána s  nápisem vítejte nám! 
odtud po sokolovnu stáli příslušníci strany čs. socía-
listů, u sokolovny právě nové vystavěné byla druhá 

příjezd p. presidenta do Hrušovan dne 17. června 1924.
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slavobrána s  nápisem: sokolstvo svému bratru! zá-
roveň připravilo sokolstvo malebnou živou skupinu 
před sokolovnou. školní mládež s učiteli stála před 
školou. Každé dítě drželo v  jedné ruce bíločervený 
praporeček a ve druhé kvítí. od obecní radnice k li-
dovému domu stáli příslušníci strany lidové, kolem 
lidového domu pak příslušníci těl. jednoty orel. tu 
stála třetí slavobrána s nápisem: svému osvoboditeli! 
od  lidového domu po silnici k Židlochovicím stála 
především česká menšinová škola z vojkovic, potom 
žactvo německé školy vojkovické a ostatní vojkovic-
ké obyvatelstvo, za nimi po silnici až do Židlochovic 
stálo pak žactvo a obyvatelstvo z celého kraje.

poslední dny před příjezdem byly plné shonu. 
chodníky před domy byly srovnávány a  posypány 
pískem, domy opravovány a  bíleny, a  kde se dalo, 
všecko, domy i stromy, telegrafní tyče a sloupy elek-
trického vedení, bylo plných červenobílých praporů, 
věnců a kvítí.

nádraží bylo velmi krásně vyzdobeno. od kole-
jí až do průjezdu položeny byly koberce, vnitřek byl 
samá květina a zeleň, u velkého okna v průjezdě bylo 
utvořeno zátiší s poprsím pana presidenta, pod nímž 
umístěn byl stůl s připravenou kronikou obce Hru-
šovan, do níž se měl pan president zapsati.

zvláštní vlak pana presidenta přijel do  Hrušo-
van dne 17. června o 16. hod. 10 minut odpo1. Ha-
sičská hudba župy dra světlíka uvítala příjezd vlaku 
státními hymnami, hlášení za stanici přednesl míst-
ní přednosta vrtěl, za  úřady správce okresní polit. 
správy v Hustopeči Kabela, zemský vojenský velitel 
z brna generál podhajský, zemský hejtman dr. plu-
hař.
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pan president svižným mladistvým krokem vy-
stupoval z  vlaku, s  milým úsměvem přijal hlášení 
a podávaje na všechny strany ruku, odpovídal: »však 
jsem vám slíbil, že přijedu na moravu a tak mne tady 
máte«. špalírem legionářů a  předních členů hasičů 
a  těl. jednot prošel pan president do  průjezdu, kte-
rý byl přeměněn v nádherný vestibul, kde byl oslo-
ven předsedou starostenského sboru janem zajícem 
z vel. opatovic ve  jménu 36 obcí okresu Židlocho-
víckého. pak přívítal pana presidenta jménem obce 
Hrušovan starosta tomáš Kelbl těmito slovy: velevá-
žený a milovaný pane presidente! jako starosta zdej-
ší obce hrušovanské dovoluji si vás co nejsrdečněji 
přivítati jménem veškerého občanstva zdejšího jako 
representanta a budovatele naší české samostatnosti 
a přáti vám šťastného a milého pobytu mezi námi!

pan president mu odpověděl: pane starosto, dě-
kuji vám za milé přivítání. nejsem zde cízí. na Hru-
šovany rád vzpomínám. v roce 1882 jsem byl v Hru-
šovanech přes prázdniny. ten rok byl pro mne velmi 
důležitým. rozhodovalo se, dostanu-li se za profeso-
ra do  prahy. z  Hrušovan jsem po  prvé jel se poo-
hlédnouti do prahy. byl u mne také návštěvou tehdy 
můj dobrý přítel prof. radlov, rus a tak jsem v Hru-
šovanech přemýšlel o  svých plánech profesorských 
a s přítelem ruským filosofem probírali jsme všecky 
ruské otázky. Živě na  to všecko vzpomínám. netu-
šil jsem tenkráte, že se jednou k vám do kraje vrá-
tím za takových nových okolností. přeji obci a kraji 
úspěch v práci pro moravu a stát.

nato přistoupila k  panu presidentovi skupina 
školních dětí, jež mu podala kytici a žačka bohumila 
Flodrová z č. 84 jej přívítala za školní mládež. okr. 
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podobizna p. presidenta z doby jeho návštěvy Hrušovan 
v r. 1924.
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hejtman představil pak panu presidentovi opata kláš-
tera rajhradského, evangelického faráře nosislavské-
ho a jiné církevní činitele na okrese. rovněž předsta-
ven byl panu presidentovi pisate1 této kroniky berní 
správce václav Kubíček, jenž požádal pana presiden-
ta o zápis do pamětní kníhy.

pérem, jímž se pan president zapisoval, pokra-
čuje pak pisatel kroniky hrušovanskě v jejím dalším 
sepisování. Židle, na níž pan presídent seděl a  stůl, 
na němž se do kroniky zapisoval, jest majetkem ro-
diny pisatele této kroníky.

při zapisování do kroniky táže se, pan president 
kronikáře: »a pamatujete si mne?« Kronikář odpo-
vídá: »nikoliv, pane presidente, tenkrát jsem ještě 
nebyl na světě.« usmívaje se, pozdravuje se pan pre-
sident s vrchním poštmistrem ve výslužbě t. daňou 
a  vzpomíná, jak k  němu docházel na  poštu. Frant. 
doležal, bývalý starosta, připomíná otce pana pre-
sidenta, s  nímž se stýkával, stařenka straková vy-
pravuje tichým hlasem, jak u jeho rodičů sloužívala 
a marie svobodová, rozená nečasová připomíná, jak 
před 42 lety bydlil se svou rodinou v jejich domě. se 
všemi čtyřmi pan president, mile dojat, pohovořil.

potom vstoupil se svým průvodem do čekárny ii. 
třídy, kde mu byli představeni zástupcové učitelstva, 
sokolstva, hasičstva, orelstva, Červ. kříže a jin. spol-
ků. za  bouřlivého pozdravování lidu a  nadšeného 
volání nazdar a sláva vsedl pan president v průvodu 
šéfa zemské politické správy dra. Černého do ověn-
čeného automobilu, kolem něhož tvořilo špalír ha-
sičstvo s četnými prapory. auto pak dalo se v pohyb 
a jelo krokem přes celé vyzdobené Hrušovany, pro-
vázeno jsouc pohyblivým špalírem hasičů a tělocvič-
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ných spolků a nadšeně pozdravováno četnými tisíci 
shromážděného lidu, jenž se dostavil k uvítání své-
ho presidenta ze šírého okolí na ověnčených vozech. 
školní děti sypaly pod vůz pana presidenta kvítí 
a házely kytice. Každý spolek hleděl uvítání provésti 
u svého stanoviště co nejlépe. Když projel pan presi-
dent Hrušovany, shromáždilo se za  jeho automobil 
veškeré obyvatelstvo a doprovázelo jej až do Židlo-
chovic, kde bylo připraveno rovněž velmi slavnostní 
uvítání.

ještě téhož dne k  večeru vyjel si pan president 
koňmo na procházku do okolí a vracel se pak zno-
vu přes Hrušovany. v nejbližších dnech projel obcí 
tímto způsobem ještě několikráte. vyjíždíval v tma-
vém obleku a nosil vysokou černou ruskou čepici. při 
jedné takové projíždce uzavřely mu cestu železniční 
závory, když se vracel alejí od Ledců a přijížděl večer-
ní dělnický vlak. obyvatelstvo znovuvystavěné čtvrti 
na nívě jej poznalo, sběhlo se kolem něho a provolalo 
mu slávu.

po 10denním pobytu na zámku židlochovíckém 
vracel se pan president opět přes Hrušovany do pra-
hy. odjížděl svým zvláštním vlakem, kterýž po celou 
tu dobu stál na nádraží v Hrušovanech, o 8. hodině 
ráno. K roz1oučení dostavily se opět všechny místní 
spolky, školní mládež a četné obyvatelstvo. jménem 
občanstva rozloučil se s panem presidentem místní 
starosta těmito slovy: »velevážený a milovaný pane 
presidente! nadešla doba odchodu vašeho z  tohoto 
kraje, který se na  vás tolik natěšil. račte přijmou-
tí naše srdečné díky za vaši milou a pro nás nejvýš 
čestnou návštěvu a zároveň přání štastné cesty. bůh 
provázejž vás všude a  řid štastně vaše kroky. pane 
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presidente, zachovejte laskavě kraji tomuto a  obcí 
naší milou vzpomínku!

všichní, kdož uvítání pana presidenta se v Hru-
šovanech súčastníli, nezapomenou nikdy, s  jakým 
nadšením, láskou a radostí zdejší lid svého osvobo-
ditele vítal.

dnešní Hrušovany jsou obcí čistou a  spořáda-
nou. Život je tu velmi čilý, občanstvo je uvědomělé, 
vliv školy a blízkost velkého města je na něm patrný. 
z  mládeže značné procento studuje, dojíždějíc vla-
kem do brna, s nímž je spojení velmí dobré. v obci se 
hodně staví, a staré domy pozvolna mizejí, nahraze-
nými vkusnými domky moderními.

stav zemědě1ský jest v  Hrušovanech na  vyso-
kém stupni odborného vývoje. pěstuje se hodně řepy 
cukrové, obilí všeho druhu a chová se hovězí doby-

náves v Hrušovanech.
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tek. zemědělcí používají všech možných moderních 
hospodářských stroj, i s elektrickým pohonem.

stav řemeslnický a  živnostenský je v  Hrušova-
nech dosti silně zastoupen a daří se mu celkem dobře. 
také dě1nictvo zdejší vydělá v cukrovaru dosti peněz 
a částečně pracuje v brněnských továrnách, takže to-
hoto času v naší obcí mezí lidem bídy není.

nebude bez zajímavosti uvésti ještě ku konci 
této kroniky přehled starostů z obce Hrušovan, po-
čínaje rokem 1850. bylo jich až do roku 1924 celkem 
18: pokorný matouš č. 50  1850 až 1854, Lancman 
vavřín č. 8. od  roku 1854–1860, jaroš josef č. 60, 
od roku 1860–1863, Klecl ant. č. 20 od roku 1863–
1873, Koníček jakub č. 59 od r. 1873–1876, Kromus 
Frant, č. 55 od r. 1876–1879, Kelbl tomáš č. 3, od roku 
1879–1882, veis Frant. č. 11 od roku 1882–1888, jaroš 
josef č. 61, od r. 1888–1891, sopoušek bartoloměj č. 
41 od r. 1891–1894, doležal Fr. č. 14 od r. 1894–1900, 
sopoušek bartoloměj č. 41, od r. 1900–1903, Kelbl jan 
č. 79 od r. 1903–1906, jaroš augustin č. 58 od r. 1906 
až 1912, edler Frant. č. 31 od roku 1912–1915, radní 
studený jan čís. 73, od 1915–1916, radní táborský jo-
sef č. 56, v roce 1916, edler Frant. 1916–1919, pavlík 
josef 1919–1920, Hulata Frant. č. 8 1920–1923 a Kebl 
tomáš č. 82 od 1. října 1923.

Končím zápisy kroníky obce hrušovanské v těž-
kých myšlenkách nad osudy jejími a jejího obyvatel-
stva v dobách pradávných a přál bych si, aby v dneš-
ní době obec Hrušovany i  veškeré její obyvatelstvo 
vědomě se přičinilo k dosažení lepších a klidnějších 
dob, jak pro obec, tak pro celý kraj. jest v trpce lito-
vati toho, že právě doba přítomná prostoupena jest 
těžkými boji politických stran i  jednotlivých tříd 
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obyvatelstva, které jistě v  příčině neposlední vyvo-
lány jsou těžkou a kritickou hospodářskou nejistotou 
poválečné doby, kdy každý v obavách a často i v zou-
falství o existenci svou a své rodiny stává se vášnivým 
zápasníkem a udržovatelem věčných rozbrojů v živo-
tě společenském. snad doba pozdější vykvete v míru 
a klidu ve spokojený život našeho lidu i celého náro-
da a státu až neslýchané hospodářské ztráty doby vá-
lečné a poválečné budou odčiněny. napomínám však 
a prosím rodáky a krajany svoje, aby mírností, vzá-
jemným pochopením svých potřeb a uznáním svého 
místa v zápasu dnešní společnosti přispěli k brzkému 
příští takové doby pokoje aspoň v naší obci.




