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VLADIMÍR LAZAR:
BĚHEM PODZIMU SE PLNĚ ROZJEDE DEMOLICE SOKOLOVNY
Začátkem září byla slavnostně
otevřena přístavba ZŠ. Jak se ti výsledek líbí?
Přístavba ZŠ je nádherná a byl
jsem z ní jako většina návštěvníků dne
otevřených dveří nadšen. Přístavba
rozšířila školu o dvě třídy, počítačovou
učebnu a sborovnu pro kantory. Při
zahájení školního roku jsem zaznamenal jenom kladné ohlasy, což je určitě
úspěch. Kdybych byl žák, tak by se mi
v nové škole určitě líbilo.

V těchto dnech proběhne poslední akce na stávající sokolovně.
Těšíš se na novou budovu nebo cítíš
nostalgii? Nebojíš se, že s novou sokolovnou ztratí toto místo své původní kouzlo?
Na novou budovu se samozřejmě
těším. Dost zásadním způsobem se
změní vzhled středu obce. A přesto, že
máme k dispozici makety, nedovedu
si to plně představit. Naživo to bude
určitě něco jiného.

ptala se Eva Kadlecová
Do staré sokolovny jsem chodil
do školního tělocviku, navštěvoval
Sokol, kde nás učil cvičit bratr Kloupar, v zimě jsme tam chodili do kina.
Budova je prakticky v havarijním
stavu a demolice byla jediné možné
řešení. Starý genius loci se asi s novou budovou vytratí, ale postupně
si na novou určitě zvykneme, tak
jako se to stalo například u hasičské
zbrojnice.
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V následujících měsících a letech tedy nebude možné sokolovnu použít. Jak bude řešen výpadek
této budovy? Čeho všeho se to dotkne?
Výpadek jedné tělocvičny se citelně dotkne hlavně cvičenců Sokola,
kterých v minulých letech hodně přibylo. Většina sokolských hodin se přesune do protější školní tělocvičny. Zde
je potřeba poděkovat paní ředitelce

Motlíčkové a paní školnici Sopouškové za umožnění cvičení ve školní
tělocvičně, které jim přivodí nemalé
organizační problémy.
Co se bude dít v Hrušovanech
na podzim? Čekají nás ještě nějaké
změny?
Během podzimu se plně rozjede
demolice sokolovny, což se kolem
ní projeví změnou dopravního zna-

čení a jiným místem pro přecházení
pro chodce ke škole. Dále se bude
realizovat výstavba cyklistické dráhy (pumptracku) za sportovním
areálem. Dráha je i pro nejmenší od
dvou let a rozšíří nabídku sportovního vyžití v této lokalitě i širokém
okolí. Také bude pokračovat výsadba nových stromů a keřů v lokalitách
Sídliště, u rybníka Vodárna a hlavně
kolem průmyslového obchvatu obce.

Výběr ze zasedání zastupitelstva a rady
Pavel Kadlec, tajemník OÚ
Níže uvedená schválená usnesení
považujeme za nejzajímavější a nejdůležitější pro život v obci. Jedná se
pouze o velmi stručný výběr, zájemci
o kompletní výpisy usnesení je naleznou na webových stránkách obce
v záložce Úřad, v kapitole Dokumenty.
(www.hrusovanyubrna.cz/index.php/
dokumenty)
Rada obce schvaluje:
 darovací smlouvu pro FK 1932
Hrušovany u Brna ve výši
10 000 Kč;
 darovací smlouvu pro Sbor Jednoty bratrské v Ivančicích ve
výši 10 000 Kč (provoz aktivit
v LDN);
 darovací smlouvu 9/2019/ZŠ ve
výši 20 000 Kč (za příspěvek k realizaci přístavby ZŠ);
 smlouvu o dílo „Oprava chodníku
ul. Kosmákova a oprava plochy
garáží č. 4 – Sídliště“ mezi obcí
Hrušovany u Brna a p. Bohumilem
Tomanem, IČO 13373081 v celkové hodnotě 622 257,12 Kč vč.
DPH;
 smlouvu o dílo „Pumptrack“ s
dodavatelem: Vladimír Kopecký,
IČO 11574020, v celkové hodnotě
499 990 Kč vč. DPH;
 objednávku oplocení kolem základní školy u firmy A-Z plotové centrum, spol. s r. o., Rajhrad
v ceně 47 229 Kč;
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 •souhlasné stanovisko obce pro
SŽDC k realizaci náhradních výsadeb dle návrhu SO 80-00-01.1
k. ú. Hrušovany u Brna (náhradní
výsadby za stromy pokácené při
stavbě trati do Židlochovic);
 výzvu VZMR pro podávání nabídek „Obec Hrušovany u Brna –
nákup víceúčelového užitkového
vozidla“ s termínem pro podávání
nabídek do 20. 9. 2019 v 10:00 (posypový vůz zimní údržby).
Zastupitelstvo obce schvaluje:
 úvěrovou smlouvu mezi obcí
Hrušovany u Brna a Českou spořitelnou, a.s., na poskytnutí úvěru ve výši 60 mil. Kč, se splatností
15 let, fixací úrokových sazeb
na 10 let s upozorněním, že po
skončení desetileté fixace musí
dojít k sepsání dodatku č. 1 úvěrové smlouvy a musí být provedena fixace úroků na dalších
5 let. Náklady na zajištění financování investiční akce veřejného
zájmu SOKEC – společensko kulturní centrum jsou ve výši 5 563
917,76 Kč;
 smlouvu o dílo na akci SOKEC společensko kulturní centrum – Hrušovany u Brna mezi obcí Hrušovany u Brna a dodavatelem Navláčil,
s.r.o., IČO 25301144, s celkovou
nabídkovou cenou 58 900 000 Kč
bez DPH;

 přijetí daru v hodnotě 300 000 Kč
jako příspěvek na vybudování
dětského hřiště v ulici Pod Střediskem a darovací smlouvu se
společností TYMET real estate,
s.r.o.;
 smlouvu č. BP-19/040 o bezúplatném převodu vlastnického práva k
pozemku 531/20 v k. ú. Hrušovany
u Brna od ČR ÚZSVM v hodnotě
3 198 Kč;
 smlouvu č. BP-19/065 o bezúplatném převodu vlastnického práva k
pozemku 533/3 v k. ú. Hrušovany
u Brna od ČR ÚZSVM v hodnotě
1 252 Kč;
 smlouvu o prodeji pozemku
1656/130 v k. ú. Hrušovany u Brna
za cenu 17 200 Kč (pozemek součástí lánu orné půdy, prodáno majiteli sousedních pozemků);
 smlouvu o prodeji pozemku
947/2 v k. ú. Hrušovany u Brna za
cenu 47 000 Kč (pozemek v oplocené zahradě, prodáno majiteli
zahrady);
 smlouvu o koupi pozemků
244/116 a 307/16 v k. ú. Hrušovany u Brna za cenu 25 120 Kč (výkup
pozemků potřebných pro výstavbu nové rybářské chaty);
 smlouvu o prodeji pozemku
2045/4 v k. ú. Hrušovany u Brna za
cenu 13 280 Kč (pozemek v oplocené zahradě, prodáno majiteli
zahrady).

Přijďte na vítání občánků
Jarmila Krausová
Vyzýváme rodiče dětí narozených v roce 2019, pokud mají zájem o vítání občánků, aby se přihlásili přes internet
(na stránkách je tiskopis) nebo osobně na obecním úřadě.
Je třeba se přihlásit do 30. září 2019.
Slavnostní vítání nových občánků se uskuteční v neděli 13. října 2019 na obecním úřadě.
V případě zájmu budete pozváni na určitou hodinu.

Místní knihovna
Jarmila Kresová z vyprávění pana Dujsíka
Málokdo asi ví, že prvním známým knihovníkem v Hrušovanech byl pan Leopold Veselý. Mimoto měl na ulici Jiřího z Poděbrad provozovnu holičství a kadeřnictví a byl
velkým podporovatelem loutkoherectví. Věnoval se mu
s celou svou rodinou, dokonce šili oblečky na loutky. Loutkové divadlo se hrálo v Hrušovanech pravidelně v malém
sále sokolovny.
V roce 1919 byl pan Veselý nasazen jako dobrovolný
legionář na Slovensko, kde bojoval proti Maďarům, kteří
chtěli Slovensko zpátky. Francie byla tehdy garantem pro
nově vzniknuvší státy, diplomaticky zasáhla a Maďaři se
stáhli.
Pan Veselý zemřel v roce 1962.

NOVÉ KNIHY:
Antarktida cestopis
Bussi, M. Byla prý docela hezká, Maminka neříká pravdu, Nikdy nezapomenu - romány

Björk, S.
Clona - detektivní román
Patterson, J.Z. Černý trikot - detektivní román z Tour de
France
Klevisová, M. Dům na samotě, Ostrov šedých mnichů,
Sněžný měsíc - detektivky
Martin, Ch. Když zpívají cvrčci - krásný román o děvčátku
s nemocným srdcem
Läckberg, C. Mořská panna - detektivní román
Escobar, M.
Osvětimská ukolébavka – skutečný příběh, 2. svět. válka
McKinley, T. Vzpomínky vyblednou - román pro ženy,
Skotsko, Austrálie
Robb, J.D. Zemřeš v další kapitole - detektivní román
Dempsay, E. Růže bílá, černý les - román, válka, láska
Chamberlain, D. Nutné lži - román pro ženy
Pěvci na zahradě, Stíny nad trůnem habsburským, Vařit
zdravě může každý… a mnoho dalších, které najdete na
webových stránkách knihovny v on-line katalogu.

Představujeme zastupitele obce: Lukáš Zekl
Rubriku připravuje: Eva Kadlecová, foto: Josef Valoušek a Lukáš Zekl
Je jich patnáct a rozhodují o podobě a směřování obce. Jaké mají záliby,
postoje a zkušenosti? V následující
rubrice bychom vám rádi postupně
představili jednotlivé hrušovanské
zastupitele. V seriálu pokračujeme se
zastupitelem Lukášem Zeklem.
 27 let, je svobodný, bezdětný
 Bydlí v Hrušovanech od narození
 Vystudoval obor Ekologie a ochrana krajiny na Střední zahradnické
škole v Brně a v Rajhradě
 Pracuje v administrativě v telekomunikační firmě
 Zájmy: rybaření, myslivost, internet, počítačové hry a politika
Není členem žádné politické stra-

ny a momentálně o vstupu neuvažuje
 V zastupitelstvu je první volební
období jako nestraník za TOP 09,
ale kandidoval už i v roce 2014
 Od roku 2014 je členem Komise životního prostředí
Co se ti líbí v Hrušovanech?
Líbí se mi okolí rybníka, protože se
tam dá jít na procházku. Kromě vodárenského rybníka se dá jít i k rybníku
Šejba, který sice není v katastru Hrušovan, ale má hezké okolí. Také byl
před sedmi lety revitalizován, připadá
mi to teď mnohem reprezentativnější.
Za další plus považuji vznik lesoparku.
Co se týče služeb, tak podle mě Hru3

šovany poskytují dostatečné zázemí.
Jsou tu obchody, cukrárna a večerka.
Co bys změnil v Hrušovanech?
Co se ti nelíbí?
Nelíbí se mi okolí podchodu a nádraží, ačkoli už je to lepší než dříve.
Myslím, že je to lepší i díky tomu, že
v obci funguje obecní policie, například kolem rybníka je vídám pravidelně kontrolovat pořádek a bezpečnost.
Mrzí mě, že v Hrušovanech není žádné reprezentativní posezení. Člověk
nemá ani možnost pozvat návštěvu
do slušné restaurace přímo v místě
bydliště.
Jsi členem Klubu rybářů. Jak ses
k tomu dostal?
Od sedmi let jsem sem chodil chytat ryby, k tomuto koníčku mě přivedl
taťka. To ještě patřil rybník pod Moravský rybářský svaz. Jako dítě jsem
také s taťkou jezdil rybařit na Mušov
a tam mě to hodně chytlo. Už v osmi
letech jsem měl rybářský lístek, tím
pádem jsem na hrušovanském rybníku trávil spoustu volného času.
Zhruba kolem patnácti let jsem se stal
rozhodčím všech rybářských závodů.
A potom v roce 2013 jsem byl jmenován členem výboru místní pobočky
Moravského rybářského svazu, abych
měl na starosti mládež. V té době jsme
ve výboru řešili, zda se osamostatníme. V podstatě jsme po komunálních
volbách v roce 2014 zvažovali dvě
varianty: buď vznik spolku, nebo vytvoření Klubu rybářů jako organizační složky obce. Nakonec jsme zvolili
druhou možnost. Máme tím pádem
daný rozpočet. Já byl na ustavující
schůzi v únoru roku 2015 jmenován
předsedou a ještě do minulého roku
jsem vedl rybářský kroužek pro děti.
Členská základna Klubu rybářů čítá 74
dospělých a 43 dětí do 15 let.
Je rybaření výhradně mužská
záležitost?
Úplně ne, ačkoli většinu samozřejmě tvoří muži. Já osobně jsem rád za
každou ženu, která se stane členkou.
Řekl bych, že ženám rybaření úplně
nevoní. Asi si dokážou představit jinou aktivitu, kterou by mohly strávit
čas, než jen sedět u rybníka a hledět
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do vody. Často dělají doprovod manželovi, jedou si k vodě odpočinout,
číst knížku nebo luštit křížovky. Ale
máme i čtyři aktivní členky, u dětí je
to více. Dokonce v dětském kroužku
byly některé dívky šikovnější než kluci.
Může se u rybaření mluvit?
Může, to ryby neplaší. Ale nesmí se
moc dupat u břehu, ale jinak ani nevadí, když se třeba v blízkosti koupou
děti. Ryby berou i kousek od nich.
Ty sám chytáš ryby?
Chytám, ale dostanu se sem jen
jednou týdně. Většinou chytám ryby
v sobotu, poté co prodávám povolenky. Letos jsem tu býval častěji, protože jsem potřeboval vypnout. Někdy
bych chtěl jet rybařit i do zahraničí.
Láká mě třeba Ebro ve Španělsku, tam
se loví sumci, nebo Norsko, tam je to
takové dobrodružnější než u nás.
Jíš ryby?
Ano, jím. Když rybu chytnu, většinou ji pustím, ale když mám chuť, tak
si ji vezmu domů. Nejradši mám amura, ale jím i kapra. Doma ho ale zabije
a vykuchá taťka a mamka mi ho připraví. Mořské ryby moc nemusím.
Mohl bys něco říct o rybnících
v Hrušovanech a okolí?
V Hrušovanech je jen jeden rybník, Šejba i Šimloch totiž spadají do
katastru Vojkovic. V Šejbě je ale ryb
málo, jednu chvíli tam byly, ale většina se vychytala. Asi před sedmi lety
tam proběhla revitalizace rybníka.
V Hrušovanech je tudíž jediný rybník
Vodárna, který sloužil jako požární nádrž. Má asi 0,4 ha. Těsně vedle něj je
ještě malý rybníček, který
slouží jako ozdravovna
pro ryby, protože tam je
spodní pramen. Je zde
zákaz lovu, ale učí se tam
rybařit děti z kroužku.
Jsou ryby i v Šatavě?
Já si myslím, že ano,
protože jsem tam viděl
chytat děti. My jsme tam
také vypouštěli karasy,
jakožto plevelnou rybu,
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protože v rybníku se přemnožili. Samozřejmě tam jsou i další živočichové, třeba obojživelníci. Myslím si, že je
problém, jak je potok zarostlý. Povodí
Moravy nechává občas rákosí vystříhávat nebo to na některých místech
bagruje.
Kdy se bude stavět nová rybářská chata?
Je to v plánu. Čekalo se na schválení nového územního plánu. Na
starost to má místostarosta Dušan
Knoflíček, který vyřizuje potřebná
povolení. Stávající budova se zdemoluje a nová se postaví v blízkosti.
Podle projektové dokumentace by
rybářská chata měla obsahovat hlavní místnost, která by měla být větší
než ve stávající chatě, dále samostatnou kuchyňku a splachovací toaletu.
Doufám, že se nová klubovna začne
stavět už v roce 2020.
V poslední době se hodně mluví
o změně přístupu k vodě v krajině.
Myslíš si, že by se některá opatření
měla provést i v Hrušovanech?
Já si myslím, že by to bylo dobré. Já
osobně bych byl pro vybudování rybníka vedle lesoparku. Samozřejmě by
bylo nutné se domluvit se zemědělci
a myslivci.
Jak bys zhodnotil péči o životní
prostředí v Hrušovanech a okolí?
Především se mi líbí, že existují
různé územní studie, například využití bývalých zahrádek za bytovým
domem na Vodárně. Tam by mohlo
vzniknout přírodě blízké prostředí.
Teď se řeší plán výsadeb za sportovním areálem, aby tam byl stín v blízkosti herních prvků, což je podle mě

Lukáš Zekl s úlovkem u rybníka Vodárna
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perfektní. Teď čekáme, jak to dopadne
s komplexními pozemkovými úpravami a podle toho se bude rozhodovat
o dalších výsadbách. Hodně se mi líbí,
že Komise životního prostředí organizuje s Táborníky úklid v obci. Akorát
si myslím, že by se těchto akcí mělo
účastnit více lidí.
Proč jsi kandidoval do zastupitelstva?
Komunální politika mě začala zajímat už v roce 2013, takže jsem už
o rok později kandidoval. Současně se
vytvořil i Klub rybářů a také jsem byl
členem Komise životního prostředí,
takže jsem vše začal sledovat odspodu. Myslím, že by se měl každý občan
aspoň trochu zajímat.

Co bys chtěl změnit?
Musím říct, že jsem spokojený,
jak to tady funguje. Líbí se mi hlavně přístavba školy, nebo že se plánuje stavba nové sokolovny. Chtěl
bych, aby obec podpořila výstavbu
startovacích bytů pro mladé rodiny.
Ale také by obec měla myslet i na
občany v seniorském věku. Myslím,
že tu chybí dům pro seniory nebo
komunitní centrum. Myslím si, že by
to pomohlo i jejich příbuzným, protože by to měli blízko a mohli by je
navštěvovat.
Budeš v příštím volebním období kandidovat do zastupitelstva?
To je ještě daleko. Uvidíme, jaká
bude za tři roky situace.

Přijal bys pozici starosty, místostarosty nebo radního?
Na pozici starosty by podle mě
měl mít člověk životní zkušenosti,
které mi zatím chybí. U těch dalších
pozic samozřejmě hrají roli voliči
a také to, koho si zastupitelé zvolí.
Ale kdyby mi někdo nabídl, že mě
bude volit na pozici radního nebo
místostarosty, tak bych o tom vážně
uvažoval.
Chtěl bys ještě něco na závěr
vzkázat občanům?
Chtěl bych jim říct, ať se mnohem
víc podílejí na chodu obce, aby se nebáli kandidovat nebo pracovali v komisích či výborech a prosazovali své
názory a postoje.

Majitelé psů v Česku mají už jen pár měsíců na splnění
nové povinnosti, jinak jim budou hrozit vysoké pokuty
Miroslav Rožnovský
K 1. lednu 2020 bude povinné očkování psa proti
vzteklině platné pouze v případě, že je pes označený mikročipem, a to na základě novely veterinárního zákona,
schválené před třemi lety. Majitelé psů v Česku tak mají
ještě zhruba čtyři měsíce na to, aby nechali svá zvířata
u veterinárního lékaře označit mikročipem.
Štěňata musí být označena nejpozději v době prvního
očkování proti vzteklině, tedy v půl roce věku. Výjimku budou mít pouze starší psi, pokud jsou označeni jasně čitel-

ným tetováním, které bylo provedeno před 3. červencem
2011.
Označení psů mikročipem provádějí soukromí veterinární lékaři, kteří jsou oprávněni vykonávat veterinární léčebnou a preventivní činnost a jsou registrovaní u Komory
veterinárních lékařů ČR.
Při nesplnění zákonné povinnosti hrozí správní řízení a až 20tisícová pokuta. Od nového roku začnou
kontroly.

Poděkování Komise životního prostředí
Pavla Dratvová, foto: Anna Vrbská, Veronika Růžičková

Komise životního prostředí děkuje aktivním občankám
Anně Vrbské a Veronice Růžičkové, které z vlastní iniciativy
vysbíraly odpad z cyklostezky
do Židlochovic. Dívky navštěvují základní školu, každý den
jezdí po této cyklostezce a vadil
jim ten nepořádek.
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Z historie železniční tratě v Hrušovanech
Michaela Žáková, Vlasta Kadlecová, foto: František Kelbl
V současné době jsme svědky
přestavby železniční trati Hrušovany – Židlochovice a s tím související
proměny podoby nádraží. Není tomu
však poprvé, co se železniční trať rekonstruovala. Pojďme si tyto historické momenty, stejně jako události
vzniku železničního nádraží v obci připomenout.
Vybudování železniční dopravy
v obci je úzce spojeno s projektem výstavby první parostrojní železniční tratě Severní dráhy císaře Ferdinanda, jež
vedla mezi Vídní a Bochní (s vedlejšími
železničními úseky do Brna, Olomouce, Bělé aj.), která započala v roce 1836.

Před sto osmdesáti lety, v červnu roku
1839, byla zprovozněna doprava z Vídně do Brna, ovšem na železniční osobní dopravu, která by vedla přes Hrušovany, si naši předchůdci museli počkat
až do srpna roku 1858. Při příležitosti
vytvoření zastávky byla zřízena i malá
strážní budka, kde si cestující mohli
koupit cestovní lístky.
Co by to ale bylo za nádraží bez nádražní budovy? Postupem času se tak
začalo uvažovat i o výstavbě tohoto
objektu. Nádražní dům byl postaven
v sedmdesátých letech 19. století a v
téže době bylo samotné nádraží rozšířeno o další tři koleje a nákladní do-

Z oslavy 130. výročí zprovoznění tratě Břeclav – Brno (r. 1969)

pravu. Roku 1888 byla nádražní budova zvýšena o patro a nabyla tak téměř
současného vzhledu.
Bylo to roku 1894, kdy započala
výstavba místní dráhy do Židlochovic, která sloužila jak k nákladní dopravě do tehdejšího cukrovaru, tak
k dopravě osobní. O rok později byla
dráha dokončena a osobní doprava
se na ní provozovala celých 84 let,
než byla roku 1979 úplně zastavena. Téměř po čtyřiceti letech se od
listopadu 2018 trať znovu obnovuje
a elektrifikuje a zároveň s touto obnovou se mění i podoba hrušovanského nádraží.

Podoba nádražní budovy a železnice z roku 1969

Omluva panu Ladislavu Studenému
V minulosti byly ve zpravodaji a v jiných publikacích obce zveřejňovány historické pohlednice naší obce, které
byly zapůjčeny od pana Ladislava Studeného z Brna, velkého sběratele pohlednic a dalších poštovních artefaktů.
Při zveřejnění nebyl uveden zdroj těchto materiálů, nebo byl uveden mylně. Množství materiálů bylo použito a
zveřejněno bez vědomí vlastníka. Tímto se panu Studenému upřímně omlouváme a věříme v pozitivní spolupráci
do budoucna.
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Základní škola Hrušovany u Brna
Informace z ředitelství školy
Jarmila Motlíčková, ředitelka školy
Zastupitelům obce, ale především
panu starostovi patří obrovské poděkování za realizaci našich přání a stavebním i dodavatelským firmám obdiv za
zrealizování přístavby školy během jednoho roku. Náklady dosáhly výše cca 32
000 000,- Kč, z nichž výše dotace MŠMT
ČR činily 21 796 838,- Kč. Žáci i zaměstnanci školy získávají moderní prostory,
které nám chyběly: 2 učebny, 2 prostorné třídy pro školní družinu, sborovnu,
kancelář, počítačovou učebnu a další
prostory. Součástí přístavby jsou i úpravy školního dvora, který tak opět bude
sloužit žákům i zaměstnancům k odpočinku. Ve stávající staré budově chceme
vybudovat další odborné učebny a vylepšovat prostředí pro žáky i zaměstnance. Prostory v Obecním domě, které jsme mohli se svolením zastupitelů

obce několik let využívat, mohou opět
sloužit k jiným účelům.
V letošním roce otevíráme 10 tříd.
Navštěvovat je bude 218 žáků. Ve
4 odděleních školní družiny bude 112
žáků.
Finanční prostředky čerpáme také
z projektů a dotací:
Šablony ZŠ Hrušovany u Brna II
- projekt jsme získali z operačního
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
- projekt je realizován od 1. 1. 2019
do 31. 12. 2020
- přidělená dotace činí 1 168 190,- Kč
- udržitelnost projektu není stanovena
- využití: personální podpora – školní
psycholog a speciální pedagog v ZŠ
i ŠD

zájmové kroužky: deskové hry, čtenářský klub (2 kroužky) ve ŠD –
podpora žáků ohrožených školním neúspěchem
MAP II ORP Židlochovice
- realizace: leden 2019 – květen 2020
- přidělená částka: 160 000,- Kč
- využití: zájmové kroužky pro nadané žáky, logopedické (2 kroužky),
keramické
(2 kroužky), spolupráce s knihovnou, hasiči, policií, projektový den,
podpora žáků ohrožených školním
neúspěchem
Školní rok jsme úspěšně zahájili
a přejeme si, abychom ho společně
prožili v klidné a přátelské atmosféře
v pěkném prostředí.

Zahájení školního roku 2019/20
Martina Hanzlíková
Začátek letošního školního roku byl pro většinu z nás
plný očekávání. Všichni jsme se totiž těšili na otevření nové
přístavby naší školy. Její realizace probíhala během loňského školního roku a sledovali jsme ji tak i s dětmi v přímém
přenosu.
Ještě před slavnostním přestřižením pásky nás ale čekal
jeden důležitý úkol. Museli jsme mezi nás uvést nové prvňáčky. Už tradičně jsme se všichni sešli v tělocvičně školy,
kde nám byli představeni, přivítat je přišli zástupci obce,
obdrželi malé dárky a kytičky.
Potom už jsme se všichni přesunuli před školu, abychom se zúčastnili slavnostního otevření nové budovy. Po
projevech pana starosty, zástupce Jihomoravského kraje
a realizátorů stavby byla slavnostně přestřižena páska a
všichni jsme se již mohli jít do nových prostor školy podí-

vat. Pro zájemce probíhal zároveň ve škole den otevřených
dveří, takže si všichni mohli prohlédnout celou budovu.
Připravena byla i výstava s výrobky našich žáků a také fotografie, které dokumentovaly průběh celé přístavby. Věříme, že se u nás všem návštěvníkům líbilo.
V letošním roce navštěvuje naši školu 218 žáků. V přístavbě na ně čekají dvě nové učebny pro prvňáčky, dvě třídy školní družiny a nová počítačová učebna, kde bude mít
každý žák svůj počítač a svoje pracovní místo. Opravy se
dočkal i školní dvůr, který využívá k pobytům na čerstvém
vzduchu hlavně školní družina.
Jak se dětem nová budova líbí, si můžete přečíst v příspěvcích žáků čtvrtých a pátých tříd.
Všem žákům přejeme šťastný školní rok se samými jedničkami.

Otevření nové školy očima našich žáků
Dne 2. 9. 2019 jsme se shromáždili
v tělocvičně, kde paní ředitelka měla
proslov. Pak jsme šli ven před školu a
chvíli jsme čekali. Potom konečně pan
starosta ještě s jinými lidmi a paní ředitelkou přestřihli stuhu, kterou jsem
držela s mojí kamarádkou. A spustil

se strašný liják. Byla to hotová průtrž
mračen. Všichni jsme byli mokří. Někteří šli do vestibulu, jiní měli deštník,
takže mohli zůstat venku. Byl to strašný zmatek. Pak nás konečně pustili do
nové přístavby.
Pod přízemím je družina, která má

dveře, které vedou na dvorek. Na dvorku je horolezecká stěna. Mají tam taky
krásné kachličky. V přízemí je družina
a krásné nové šatny. V prvním patře
je třída 1. B, kancelář paní zástupkyně
a sborovna. Ve druhém patře je třída
mé sestry 1. A, obrovská počítačová
7

učebna s 28 počítači a jeden učitelský.
Mají tam taky krásná sedadla. Líbí se
mi tam ty dvě družiny. Mají krásné stoly a taky krásný nábytek a pytel na sezení. Moc se mi líbí dvorek. Taky se mi
líbí ty nové šatny. Jsou tam totiž další
tři přihrádky! Kdybych mohla, vyměnila bych je za ty naše. Taky se mi líbí
sborovna. Každý učitel(ka) má svoji
část, židli, přihrádky a šuplíky. Líbí se
mi taky třída 1. A a 1. B. Klidně bych
tam chtěla mít třídu. I počítačová
učebna je krásná. Vlezeme se tam celá
třída, aniž bychom se museli rozdělit.
Celá přístavba je úžasná. Je jen škoda,
že už jsem tady jenom rok.
M. CH., V. B
Na přístavbě naší školy se mi líbí
nová počítačovna. Moc se mi líbí, že
je tam 29 počítačů. Jsou tam třídy
1. A a 1. B. Z obou tříd je hezký výhled
z oken. Ve třídách mají pěkné lavice
i tabuli. V suterénu je jedna družina
a je moc pěkná. V nové přístavbě je
i výtah. Je tam i nová sborovna. Ta je
hezčí, větší. Máme tu i únikové schody, které začínají od 4. patra. Nová počítačovna je hezčí než ta stará. Venku
je nová horolezecká stěna. Obě budovy jsou k sobě spojené.
E. K., V. B
Nová přístavba naší školy se mi
moc líbí. Jsou v ní dvě nové třídy, počítačová učebna, sborovna, dvě družiny, dvě šatny, kancelář, kde bude
bývat paní zástupkyně, záchody a kotelna. Líbí se mi, že je tam výtah, takže
když si někdo zlomí nohu, nemusí šlapat do schodů a může se svézt.
V našem patře máme počítačovou
učebnu, kde je dohromady 29 počítačů. Když jsme chodívali do té staré, tak
jsme se museli vystřídat. Družiny jsou
hezčí, než bývaly. Sborovna je taky
hezčí a ještě větší. Jsou tady i únikové
schody. Venku je horolezecká stěna.
Nejhezčí výhled je z 1. a 2. patra.
A. K., V. B
Když jsem šla do školy, viděla jsem
paní učitelku. A když jsem vešla do
nové školy, bylo to hustý. Ty nové třídy byly hezké. Nechápu, jak mohli za
jeden rok udělat tak hezkou školu.
B. K., IV. A
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Nová přístavba je super! Jsou tam
obrovské místnosti, hezké nové lavice a i interaktivní tabule. Je to úplně
nové školní vybavení. Je tam i výtah!
A jsou tam i dvě družiny. Jedna v suterénu a druhá v prvním patře. A potom
jsou tam dvě první třídy, kde je i naše
bývalá paní učitelka.
Veliké poděkování našim stavařům.
M. M., IV. B
V prvním patře se mi líbila třída
1. B a sborovna. Ve druhém patře se
mi moc líbila třída 1. A a šatna. A počítačová učebna je moc velká a hezká.
V nové budově jsou 4 patra a východ.
Podle mě je přístavba moc hezká.
M. Š., IV. B

Ze života obce
noho počítače. Je tu spousta nových
věcí. Líbí se mi také, že družiny jsou
plně vybavené. Je tu i spousta věcí
pro vozíčkáře a to je super (WC, plošina). Moc se mi líbí a doufám, že ji
udržíme ve stavu, který je teď.
B. L., V. A
Naše nová škola se mi moc líbí.
Je moc hezká a líbí se mi to sladění
barev. Nejvíc se mi líbí počítačová
učebna. Ale i třídy a družiny jsou
krásné. Líbí se mi i dvůr, je tam horolezecká stěna a ta je moc hezká.
Líbí se mi i to, jak je vzdušná a je
v tom přehled. No prostě je nádherná.
L. H., V. A

Naše nová škola se mi moc líbí a
jsem ráda, že ji máme. Architektům se
to moc povedlo, i ten náš dvůr je moc
hezký. Taky jsou moc hezké nové třídy
a školní družiny. Jsem ráda za krásnou
počítačovou učebnu a je dobrý, že se
tam vejde celá třída. Nová přístavba je
prostě super!
J. O., V. A

Můj první den ve škole
Když jsem vešla poprvé do školy
a viděla jsem tu novou přístavbu,
tak se mi moc líbila. Ve třídách to
je moc hezké. Jsou tam nové družiny a nové počítače. Moc se mně
tu líbí.
V. H., IV. A

Jak se mi líbí?
Naše nová škola se mi moc líbí. Je
hodně prostorná a moderní. V počítačové učebně je 29 počítačů, takže
se už nemusíme mačkat dva u jed-

Když jsem přišla do školy a uviděla jsem novou školu, byla moc pěkná. Nejvíc se mi na ní líbí první třídy
a naše družina.
M. K., IV. A
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Mateřská škola Hrušovany u Brna
Jana Hochmannová, Petra Dohnalová, foto: Petra Dohnalová
Dobré ráno, dobrý den, do školky jdu
s úsměvem.
Jsme tu všichni kamarádi, chodíme
sem hodně rádi.
Prázdniny utekly jako voda a naše
třídy se opět zaplnily dětmi. Září je pro
děti i zaměstnance měsícem plným
očekávání a vzájemného seznamování. Děti, které navštěvují mateřskou
školu prvním rokem, se seznamují
s prostředím školky a třídy, s novými
kamarády, s paní učitelkou i ostatními zaměstnanci. Učí se žít v kolektivu
dětí. Starší děti se těší po prázdninách
na své kamarády.
První týdny nového školního roku
jsou naplněny činnostmi, které podporují vznik a upevňování vzájemných vztahů mezi dětmi i mezi dětmi
a zaměstnanci, učíme se navzájem respektovat. Povídáme si o zajímavých
místech, která jsme navštívili, a vyprávíme si zážitky z prázdnin.
V letošním školním roce se v mateřské škole z malé části obměnil per-

sonál. Nastoupily nové paní učitelky,
tímto je mezi námi vítáme.
Během prázdnin byly realizovány
na všech budovách opravy a údržbářské práce, které nebylo možné
uskutečnit během školního roku. Dále
byla vymalována budova MŠ Sídliště,
byla zrenovována podlaha a vyměně-

ny podlahové krytiny ve třídě Včelek,
byly zakoupeny nové koberce, venkovní hrací prvky, zastínění pískoviště.
Pro děti, jejich rodiče i pro veřejnost budeme i v letošním školním
roce pořádat tradiční společné akce.
Těšíme se na setkávání se všemi, kteří
se zapojují do života mateřské školy.

Léto v Sokole
Pavel Kadlec, foto: Vladimíra Volcová
V pondělí 16. září byla sokolovna předána stavební
firmě k zahájení demolice a stavebních prací. Do doby,
než bude nová sokolovna dokončena, to znamená asi
2 sezony, budeme působit v náhradních prostorách,
především v tělocvičně základní školy a na sportovní hale na Jízdárenské ulici. Děkujeme ZŠ Hrušovany
u Brna a obci za vstřícnost při poskytnutí azylu v jejich
budovách. Obci navíc děkujeme za celkovou pomoc
při stěhování našeho vybavení.
Činnost naší jednoty zůstane téměř bez omezení.
Opět probíhají kroužky pro děti: cvičení všestrannosti,
moderní gymnastika, volejbal pro děti a mládež a minivšestrannost. Podrobný rozpis najdete na našich webových stránkách a na facebooku.
V uplynulém období jsme zorganizovali tradiční
hody, které se, troufám si říci, velmi vydařily. Děkuji
stárkům za vytvoření příjemné hodové atmosféry a za
relativně bezproblémovou spolupráci a obci za dotaci
na kroje, za pomoc při přípravách a za uhrazení nákladů na nedělní kapelu.
V letním období jsme se po úspěchu kroužku volej-

balu pro mládež zaměřili i na kroužek plážového volejbalu na hřišti v Rajhradě. Přestože děti nejsou zvyklé
na pravidelné aktivity v době prázdnin, se po pomalém
rozjezdu podařilo namotivovat mladší přípravku a na
konci prázdnin jsme měli tréninky s jiskrami v očích
dětí a za silné účasti jak dětí samotných, tak pomáhajících trenérů.

Trénink plážového volejbalu dětí
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Smíšený volejbalový tým nás úspěšně reprezentoval
na věhlasném turnaji v Dřevěnici, kde se tým složený i z
našich hráčů umístil v konkurenci více než 50 týmů na
vynikajícím 7. místě. Na začátku září zase náš tým exceloval na tradičním rajhradském turnaji, letos mimořádně z důvodu nepřízně počasí uspořádaného v Hrušovanech. Vybojoval 1. místo a dokonal tak „zlatý hattrick“.
Jsem potěšen, jak náš Sokol aktivně žije. Uvítáme každého, kdo by se chtěl zapojit, kdo by byl ochoten věnovat svůj čas dětem a mládeži; každého, kdo přijde se zajímavým nápadem na aktivity, a to nejen v oblasti sportu,
ale i kultury, vzdělávání nebo životního prostředí.
Na závěr chci poděkovat všem členům a příznivcům,
kteří se podílejí na činnosti naší organizace. Umím si
představit, že by Sokol mohl fungovat bez peněz, ale
bez těchto ochotných a aktivních lidí by už rozhodně
neexistoval.
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Léto na myslivně
Antonín Černý, foto: Antonín Černý
Prázdniny jsou již za námi a Myslivecký spolek Lípa Hrušovany u Brna
ani přes léto nezahálel. V horkých letních dnech zvěř potřebuje vodu, proto je důležité doplňovat napáječky
a starat se také o dostatek soli. Probíhaly rovněž opravy mysliveckých zařízení, jako jsou posedy nebo krmelce
a zásypy pro bažanty a jinou drobnou
zvěř. Některá dřevěná zařízení byla již
zchátralá vlivem počasí, jiná poničená
vandaly. Jeden nebezpečný posed byl
stržen.
Pro odchov 400 ks bažantů byly
přichystány voliéry s automatickými
napáječkami a ochranou proti škodné. Nyní nás očekávají starosti s krmením a péčí o malé bažantíky. U myslivecké chaty přibyl úložný kontejner
a v kuchyni sada kuchařského vybavení pořízeného z dotací obce. Tímto
velmi děkujeme našim zastupitelům
nejen za podporu nákupů vybavení,

ale také za pomoc při opravě veřejné
přístupové cesty k chatě. Jsme rádi, že
se myslivost a péče o zvěř a přírodu
v naší obci rozvíjí. Děkujeme členům
našeho spolku za obětavou, dobře
odvedenou práci a čas, který věnují
ve výsledku nám všem. Tuto radost
kazí někteří jedinci vandalismem, například na nově opravené myslivecké
chatě pomalováním graffiti.
Děkujeme pejskařům a návštěvníkům revíru, že myslí na klid zvěře

Malí bažanti

nejen v době snůšky vajec bažantů
a kladení srnčích mláďat, ale po celý
rok. Příroda se nám určitě odmění
krásnými setkáními se zvěří i při běžných procházkách.

Myslivecká chata

Slovo předsedy FK 1932
Igor Bogľarský, foto: Igor Bogľarský
Dnes začneme rovnou aktuálními informacemi ohledně týmů a jak to po létu vypadá.
Celkem máme 5 týmů. Nakonec se nepovedlo, i když
jsme byli přihlášení do soutěže, sestavit družstvo starších
žáků, ale udrželi jsme za pomoci starší přípravky družstvo
mladších žáků, kde je příslib
Předseda FK 1932 Igor Bogľarský
dobrých výsledků v další sezóně. Příští sezónu bychom rádi dotáhli do zdárného konce
přihlášení dorostu do OP.
Těch menších „kopálistů“ máme relativně pěkný počet. Pokud by se fotbalu věnovali, podpořili je i rodiče,
v Hrušovanech se o budoucnost fotbalu nemusíme obávat.
Domnívám se, že motivací pro ně mohou být i naše
výsledky. Vždyť v poháru jsme postoupili z předkola po
výhře nad A týmem Blažovic, hrajícím OP. A i když jsme
následně v prvním kole poháru prohráli s A týmem Měnína, který hrál skutečně skvělý fotbal a měl převahu, byl
to po mnoha letech postup v poháru do dalšího kola. Po

prvních kolech ve vyšší soutěži je vidět, že posílení kádru
mělo smysl a kluci si, alespoň to tak vnímám, rozumí
a chtějí hrát a vyhrávat.
Vy, kdo jste ještě nenašli cestu na fotbalové hřiště,
vězte, že se těšíme podpoře diváků, jakou jsme ani nečekali. Na hodový zápas jsme měli diváky i z okolních obcí.
Ve 4. kole derby v Židlochovicích byla z oficiálních 183 diváků snad většina z Hrušovan u Brna. Po skončení zápasu
skandovali název klubu, obce a jména hráčů a to asi znamená, že jdeme správnou cestou. Patří jim obrovské díky!
Rád bych připomněl, že jsme v rámci přípravy přivítali na hřišti při přípravném zápase týmy mužů FC Kuřim
a Soběšice A, zájem mělo i družstvo st. dorostu Líšně s FK
Znojmo, ale počasí bylo proti. Tím chci zdůraznit, že FK
1932 Hrušovany u Brna nejsou izolovaný klub, ale spolupracujeme s mnoha kluby v kraji, které mají zájem u nás
hrát. Pro náš klub i obec je to odměna a reklama. Jsme
schopni nabídnout dobré podmínky, a proto se na nás
některé kluby obrací již pravidelně se žádostí o spolupráci, prostor, přípravné zápasy.
Co nás v nejbližším období (mimo naše soutěže) čeká?
9. října budeme od 10 hod hostit mimořádnou událost, a to jeden z turnajů Ondrášovka Cupu v kategorii U9.
Jistými účastníky jsou Zbrojovka Brno, SK Líšeň a Slovác11
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ko. Dalších 5 účastníku bude známo po odehrání II. předkola. U nás se již bude hrát o dvě přímá postupová místa
do finálového kola.
Začátkem října by se s největší pravděpodobností
mělo u nás odehrát také finále středních škol.
Vždy se snažím poděkovat i sponzorům. Věřte, vaše
příspěvky tvoří důležitou složku rozpočtu klubu, maximum dáváme hlavně do vybavení pro dětské týmy
a na jejich rozvoj. Děkuji tedy obci Hrušovany u Brna v
čele s panem starostou, společnosti EL-INSTA, LEMATEC,
CANS a TUBOTEC za opětovnou podporu a výhled na
další spolupráci. Taky děkuji společnosti XELLA – YTONG
a jejím jednatelům a řediteli marketingu, že jsme se po
několika letech „oťukávání“ a vyjednávání dohodli na

spolupráci a máme podepsanou podporu na delší období. Všem podporovatelům ještě jednou děkuji.
Budu se opakovat, ale stále platí, že každý, kdo si chce
přijít jen tak zakopat, má k tomu možnost v době otevírací doby sportbaru, a to na vlastní odpovědnost. Jinak
pod dohledem trenérů v rámci tréninků. Vždy to ale musí
dovolit stav hřiště.
Přeji všem pěkný a hlavně fotbalový podzim, na viděnou na fotbale nebo ve sportbaru, který bude otevřený do konce podzimní sezóny a v zimě v případě požadavků pro společenské, soukromé či jiné, třeba firemní
akce. A mimochodem, rádi bychom do týmu přivítali
brigádnici/brigádníka na sportbar, kontakty máme na
webu, ozvěte se!

Závody Klubu rybářů
Lukáš Zekl, foto: Marie Rožnovská
Klub rybářů pod záštitou obce
Hrušovany u Brna pořádal na rybníku tradiční rozloučení s prázdninami ve formě rybářských závodů
pro mládež a ženy. Vše se vydařilo
na jedničku - občerstvení bylo zajištěno, kapříci byli vysazeni a počasí nám také hodně přálo. Moc
nás potěšilo, když se za námi přišli
podívat pan starosta s manželkou a
místostarosta obce pan Lazar jako
zástupci obce Hrušovany u Brna.
Jménem Klubu rybářů všem dětem přejeme úspěšný školní rok
2019/2020.
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Mládež:
Závodů se účastnilo cca 45 dětí do 15 let.
1. místo – Michal Rodobský, 284 bodů
2. místo - Jiří Minařík, 205 bodů
3. místo - Michal Smetana, 159 bodů
Největší ulovená ryba, kapr obecný, měřil 77 cm. Ulovil ho Petr Bartoň.
Ženy:
Závodů se účastnilo cca 10 žen.
1. místo obsadila paní Alžbeta Kopečná, 431 bodů
Všem děkujeme za účast, blahopřejeme vítězům
a těšíme se opět na příští rok.

Ze života obce

Táborníci
Merlinovi učni 2019
Petr Tesař, foto: kolektiv autorů z řad vedoucích Táborníků
Letošní tábor se již od počátku
nesl ve znamení starobylé přírodní
magie. Do děje tábora a celé táborové hry byly děti uvedeny v hlubokých lesích Albionu. Zde se u posvátného zřídla děti sešly s místními
druidy. Magická síla pramene odhalila v každém, která ze substancí
magie je pro něj nejvhodnější. Buď
voda, země, vzduch, oheň, kov, či
světlo. A tak se děti rozdělily do družin, ve kterých pak bojovaly bok po
boku celých sedmnáct dní. Družina
po družině poté odešla temnou nocí
do tábora. Do táborového městečka
vstoupily hlavní branou a tím odstartovaly jedno velké dobrodružství.

Cílem dětí bylo stát se druidem
stejně jako největší druid všech dob
Merlin. A tak během tábora podstupovaly nejrůznější zkoušky a nástrahy
v podobě táborových her, šifer a traťůvek. Děti pomáhaly králi Vortigernovi
stavět věž na kopci, bojovaly za krále
Uthera o budoucnost Anglie, spolu s
Merlinem za pomoci magie zplodily
Artuše, absolvovaly zkoušky královny Mab a spoustu dalšího. Nechyběly
ani turnaje v juggeru a frisbee i další
mezidružinová zápolení. Zpestřením
táborového života bylo středověké
tržiště se snídaněmi všeho druhu
a dvoudenní puťák. Děti byly rozvezeny po skupinkách do okolí a do druhého dne se musely vrátit do tábora.

V parných dnech se chladily v řece,
při ešusce nebo pod proudem vody z
proudnice a hasičského čerpadla. Večery jsme si krátili u písní v tee-pee či
u slavnostních táborových ohňů.
Všechny děti prošly druidským
učením více či méně úspěšně, a tak
si v pátek v předvečer odjezdu mohly
vybrat jednu ze závěrečných odměn.
Večer byl zakončen posledním a největším slavnostním ohněm. V sobotu
už zbyl čas jen na závěrečné balení
a rozloučení a tábor se odebral k silnici, kde již čekal autobus. Tak skončilo další velké prázdninové dobrodružství na naší louce u řeky Rokytné,
na které budeme ještě dlouho vzpomínat.

Merlinovi učni

Převoz kupce

Zkouška královny Maab
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Příměstský tábor 2019
Kateřina Šnajnarová, foto: Kateřina Šnajnarová
V období letních prázdnin jsme opět pořádali letní
příměstský tábor. Letos se ho zúčastnilo 17 dětí, které
byly odhodlány užít si týden plný zábavy, výletů a her.
V pondělí po 8. hodině jsme již byli všichni připravení
v naší klubovně a společný prázdninový týden mohl začít. Počáteční nervozitu jsme rozehnali seznamovacími
hrami a během svačiny se už nikdo neostýchal. Svačina
nám však přinesla i příslib dobrodružství. Vzkaz v láhvi
nám prozradil, že se o nás dozvěděl kapitán John Silver. Ten nás lákal, abychom se přidali k jeho pirátské
posádce a vydali se s nimi na dobrodružství. Od této
chvíle jsme se tedy stali hroznými piráty a lačnili jsme
po dobrodružství.
V úterý jsme chtěli prozkoumat okolí Hrušovan na
kolech. Počasí se po propršené noci umoudřilo a my
hned ráno vyjeli přes Knížecí les směrem k Uherčicím.
Po náročnějším začátku dne jsme odpoledne strávili vyráběním papoušků. Všichni totiž vědí, že každý
správný pirát by měl mít svého opeřeného kamaráda.
Ve středu nás čekal celodenní výlet. Ráno jsme si
sbalili svačinu a oběd do batůžku a vydali se na ná-
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draží. Autobusem jsme se dostali do Ivančic, kde jsme
vyšplhali na místní rozhlednu a poté se vydali dál po
červeně značené trase. Naším cílem byly Dolní Kounice, kde na nás čekal nejen autobus, ale i zmrzlina.
Ve čtvrtek jsme začali den zlehka, a to výrobou pirátské lodi. Šetřili jsme totiž síly na odpoledne. Po obědě jsme měli na programu raftování na rybníku. Pro
někoho to byla vůbec první zkušenost s plavbou, ale
všichni byli nadšení. Společný den ve čtvrtek nekončil
v 16 hodin, ale pokračovali jsme spolu až do večera.
Zahráli jsme si hry v klubovně a poté se pomalu přesunuli k ohni, kde si každý opekl špekáček. Tam jsme
opět našli vzkaz od našeho kapitána, tentokrát nás vybízel k nalezení ukrytého pokladu. Cesta za pokladem
nebyla jednoduchá. Čekalo nás několik dost obtížných
zkoušek, ty jsme však zdárně zvládli a poklad jsme nakonec opravdu našli. Večer jsme zakončili promítáním
filmu v letním kině.
Pátek byl naším posledním dnem. Dopoledne jsme
prozkoumávali Výhon, odpoledne už jen hráli hry a užívali si poslední chvilky týdne.

Ze života obce

Charlotta Masaryková o hrušovanských hodech
Vladimír Svoboda
Je známou skutečností, že rodina budoucího prezidenta Masaryka pobývala v létě 1882 v Hrušovanech u Brna u rodičů TGM.
Méně se již ví, že o svém zážitku z
tehdejších zářijových hodů napsala paní Charlotta článek, který byl
zásluhou jejího otce, pana Garrigua, zveřejněn v The Sun New York
15. října 1882. Blíže o této významné osobnosti v knize Charlotta.
Žena T.G.M. autorky Lenky Slívové.
Velmi zajímavé jsou autorčiny poznatky o Charlottině vlivu na svého muže. Bez své ženy by se TGM
zcela jistě nestal tím, kým pak byl.
Pro nás je navíc důležitou okolností, že pobyt v Hrušovanech časově
spadá do období, kdy se Masarykovi stěhovali z Vídně do Prahy
a TGM se tak definitivně vydal cestou ovlivňování českých poměrů.
Vzhledem k významu článku
„Hody na Moravě“ (A Harvest Festival in Moravia) pro místní historii a k zaznamenaným poznatkům
o tehdejším životě, stojí za to znát
celý jeho text. Plné znění jeho překladu od Jiřího Lukla z Nosislavi
je na obecním webu. Otiskujeme
nejzajímavější části:
„Hrušovany 17. září [1882] – tato
malá slovanská vesnice na Moravě byla poslední týden svědkem
nebývalého ruchu…Jedná se výlučně o vesnickou slavnost…Je to
čas všeobecné pohostinnosti, kdy
přátelé a příbuzní z okolních vesnic
přicházejí na každoroční návštěvu,
zapomenuvše v hodině obecného
usmiřování se veškeré staré sváry…
Den před začátkem oslav je nejrušnější. Lidé provádějí poslední úpravy
doma i v obci. Před domy nasypávají nový bělostný štěrk, modř na podezdívkách dotáhnou k dokonalosti
a místy přidají i trochu jiné barvy…
Odpoledne chodí dům od domu
zakrslý pasáček hus se svou bosou
dcerou, která nese na zádech proutěnou nůši. Každá hospodyňka do
ní vloží pro pasáčka jeden nebo dva

koláče. Vpředvečer slavnosti se sluší obdarovat potřebného…Hladce
oholení muži oblečení v černočerných krátkých kabátcích, kalhotách
a plstěných kloboucích jdou do vedlejší vesnice na ranní mši, protože
v Hrušovanech je pouze malinká
kaplička. Stojí přímo uprostřed ulice
a vypadá spíš jako zapomenutá věž
kostela, jež se postupně propadá do
země. Ženy, které obvykle tvoří valnou většinu shromáždění, jsou dnes
uvězněné v kuchyních a připravují
velkou hostinu roku…Přípravy a pořádání tance jsou doprovázeny na
venkovany až nevídanou zdvořilostí. Ačkoli jsou místní lidé často natolik primitivní v prosazování svých
názorů, že na sebe jdou mnohdy
i s pěstmi a holemi, v dodržování
tradic a s nimi spojené etikety jsou
velmi důslední…Pořádající a vedoucí tancovačky se vybírá hlasováním
chlapců během schůzky na radnici.
V češtině se mu říká stárek…Dříve musel obstát v testech zručnosti
a síly. Vesnického volka vystrojili zářivými stuhami a vypustili na pastvinu a stárka vybídli, aby volka chytil,
provedl vesnicí a zavedl jej domů.
Nebo pokáceli dub, který pak musel
nést na rameni. Pokud v těchto úkonech uspěl, mohl bez hlasování zůstat ve funkci na další tři roky…Vynikající šestičlenná dechová kapela
přijela ze sousedního města. Stárci
vyzvedávají muzikanty na zastávce
a s upřímnou štědrostí a pozorností
se starají o jejich veškerý komfort.
Chvíli před třetí hodinou vyrážejí
od domu prvního stárka a spouští
rázný národní pochod, kterým rozechvívají všechna srdce ve vesnici…
Vidět na tancovačce všechny ve svátečních šatech je něco krásného, jelikož tradice a slušnost si od každého vesničana žádají, aby při všech
slavnostních příležitostech věnoval
velkou pozornost péči o svůj vzhled.
Během pracovního týdne chodí děvečky bosy, skoro to vypadá, že nemají nic jiného než jednu tmavou
sukni, která jim zplihle visí kolem

nohou, a krátkou jupku. Během
svátků pak vzbuzují obdiv množstvím zářících barev a průměrem
svých rozložitých suknic. Často jich
na sobě mají devět nebo deset, tvarem tak velice připomínají muchomůrky…Mezi tanci se rozveselené
dívky chytají vzájemně pod paží
a promenádují se po čtyřech nebo
po pěti v kruhu kolem májky, zatímco chlapci mnohdy utvoří kruh před
pódiem muzikantů a, držíce se za
ramena, skáčou na jednom místě…
Náhle, když je tanec právě v nejlepším, zjeví se dvě černooká cikánská
děvčata. I když je vesničané obvykle nemilosrdně vyhánějí, dnes si je
brzy vyhlédnou veselí mládenci, kteří dokážou ocenit jejich mimořádné
taneční
schopnosti…Muzikanti
spouští ohnivý uherský národní tanec…Cikánky do tance dávají celou
svou duši a strhávají tím i své partnery…Když tanec skončí, cikánky
mizí do svého potulného žití stejně
nečekaně, jako se objevily…Pod vlivem vlahé noci se junáci přidávají
k promenádám děvčat kolem májky a všichni něžným sborem zpívají
hezké zamilované písně…Rozbřeskne se nad druhým svátečním dnem,
hodovníci se rozloučí a odeberou
se domů. Druhý den se stejně tak
protáhne do třetího. Když vše skončí, chlapci a děvčata se opět chopí
radlic a cepů, čeká je další rok plný
práce.“
Stojí za to si článek přečíst celý i
pro četné poznámky překladatele
J. Lukla, který tím pro nás připravil
hodně zajímavý dokument z hrušovanské historie. Obohacuje tím
i pozapomenuté vědomí o této
pozoruhodné osobnosti, která
však měla tu smůlu, že se už jen
okrajově dožila plné slávy svého
muže, kdežto období počátečního
zatracení s ním sdílela plně. Připomeňme si závěrem, co TGM o své
ženě napsal: „Bez ní bych si nebyl
ujasnil smysl života a svůj politický
úkol.“
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Kultura

Kalendář akcí září – listopad 2019
Rubriku připravuje: Eva Kadlecová
Září
28. 9. 2019 – Hrušovanské okruhy
28. 9. 2019 – SK Magnetik
– oblastní soutěž v boxu
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Říjen
1. 10. 2019 – Přednáška o brněnském podzemí v knihovně
5. 10. 2019 – Charitativní koncert na Sportovním areálu
12. 10. 2019 – Drakiáda -Táborníci
13. 10. 2019 – Vítání občánků
30. 10. 2019 – Halloween - Mišlenka

Kultura
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Kultura

Inzerce
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Hrušovany ve fotografiích

Stárci při předávání hodového práva před radnicí (foto Josef Valoušek)

Stárci tančí besedu na sokolovně (foto Josef Valoušek)
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Hrušovany ve fotografiích

Oprava vjezdu ke garážím na Sídlišti (foto Pavel Kadlec)

Oprava ulice Palackého (foto Pavel Kadlec)

Stárci zvou na hodovou zábavu (foto Martin Hansgut)

Stárci tančí besedu (foto Roman Ivičič)

Nový chodník na ulici Kosmákova (foto Pavel Kadlec)

Nové hrací prvky za sportovním areálem (foto Pavel Kadlec)

Vítání občánků v červenci 2019 (foto Josef Valoušek)

Slavnostní otevření nové přístavby ZŠ (foto Josef Valoušek)
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