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DUŠAN KNOFLÍČEK:
JSEM PŘESVĚDČEN, ŽE INVESTICE DO VILY BYLA DOBRÝM KROKEM
Obec v letošním roce zakoupila
budovu tzv. Loosovy vily. Proběhlo
už předání? V jakém stavu byla při
převzetí?
Vila už je v majetku obce. Usilovali
jsme o to poměrně dlouho. Minimálně
14 let, co jsem v zastupitelstvu, se bavíme o tom, že by bylo fajn ji získat do
majetku obce. Její stav dobrý není, a to
již delší dobu. Příčinou tohoto stavu jsou
zejména devastující úpravy, které proběhly v 70. – 80. letech minulého století.
Je všeobecně známo, že si bývalý režim
příliš nevážil vil průmyslníků a šlechty.
Což je případ i této stavby. V podstatě

celé horní patro bylo přestavěno a původní okna byla odstraněna a nahrazena novými do zvětšených stavebních
otvorů. Došlo i k zastavění teras a přibylo tam i nové schodiště s výtahem.
Ani poslední vlastník se k vile nechoval
ukázkově, neboť do stavby téměř neinvestoval. Největší problém je, že do vily
na vícero místech zatéká. Na druhou
stranu je dobrá zpráva, že se díky minimálním stavebním zásahům zřejmě
podaří zachránit to, co nestihl předchozí
režim zničit. Jedná se v podstatě o celé
přízemí. Zahrada také není v dobrém
stavu. Ale je potřeba říct, že stále obsa-

ptala se Eva Kadlecová

huje celou řadu hodnotných a zajímavých stromů a keřů.
Je možné vilu společně se zahradou navštívit?
Okolí objektu je prozatím volně přístupné. Dovnitř zatím nahlédnout nelze, i když obec plánuje, že na podzim
umožní občanům vilu navštívit, aby viděli, v jakém stavu se nyní tato výjimečná stavba nachází. Rádi bychom při této
příležitosti oslovili i pamětníky, kteří si
vilu pamatují před její přestavbou ze 70.
– 80. let. Budeme rádi, když získáme nějaké fotografie či jiné dokumenty, které
se vážou k této stavbě.
1

Jaký záměr má obec s vilou a jaký
bude vývoj v několika následujících
měsících?
Je potřeba říci, že to nebude nic jednoduchého. Jsem ale přesvědčen, že
investice byla dobrým krokem, protože
obec nemá kromě pamětního kamene z roku 1595 žádné větší památky.
Vilu lze vnímat jako zámek novodobé
šlechty, protože Viktor von Bauer byl
šlechtic. Tento titul získala jeho rodina
za soustavnou humanitární činnost na
území Moravy. Důkazem jeho pracovního nasazení bylo i heslo na rodinném
erbu, které znělo: “Labore ad honorem“
(Prací ke cti). Vila je významná ze dvou
důvodů. Jedná se o první dům na území Českých zemí s rovnou střechou a je
vystavěna na pomezí purismu a funkcionalismu. Je všeobecně známo, že Adolf
Loos byl průkopník funkcionalismu a jiní
architekti se od něj učili. Dle odborníků
se jezdili do Hrušovan na vilu dívat. Jenom pro zajímavost lze uvést, že když
v Brně vznikaly první funkcionalistické
stavby, tak naše vila již minimálně 8 let
stála. V každém případě je naším cílem
obnova do stavu v roce 1914, kdy byla
vila postavena, a to včetně přiléhající
zahrady. Spolupracujeme s celou řadou
institucí, např. Národním památkovým
ústavem, Ministerstvem kultury ČR, Jihomoravským krajem, Národním technickým muzeem v Praze, Muzeem města Brna, Muzeem města Prahy a dalšími.
V nejbližší době musíme zajistit celkový
pasport stávajícího stavu a stavebně historický průzkum, během něhož se přesně popíše to, co je přestavěno, a to, co
je původní. Bude to náročné, neboť se
původní dokumentace doposud nenašla. Poté bychom vyhlašovali vyzvanou
či otevřenou architektonickou soutěž
na výběr budoucího projektanta. Součástí obnovy vily pak bude i realizace
stálé expozice, která by se měla mimo
jiné věnovat i spolupráci Adolfa Loose
s Viktorem Bauerem, a to zejména ve
vztahu k Hrušovanům u Brna, popřípadě i v širším kontextu. Rádi bychom, aby
stálá expozice byla pro každého neopomenutelným kulturním cílem.
Zmínil jsi Viktora Bauera a Adolfa
Loose. My jsme už několikrát uváděli ve zpravodaji Loosova i Bauerova
vila. Už jste řešili otázku oficiálního
názvu vily?

Lidé v obci jsou zvyklí říkat Loosova vila, je tam i příjezdová komunikace,
která nese Loosovo jméno. Ale Loosova vila to v podstatě není, protože to
nebyl dům určený pro něj. Nehledě na
fakt, že toto označení je již užíváno pro
jinou stavbu. Ve světě se někdy používá
i Bauerova vila, což je také malinko zavádějící. Viktor Bauer vilu nestavěl pro
sebe, nýbrž pro ředitele své cukerní rafinerie. Ale vzhledem k tomu, že krátce po
dokončení vily cukrovar vyhořel, bylo
potřeba řešit krizový plán obnovy cukrovaru, a tak se do ní přestěhoval z Drážďan. Bydlel zde ale jen krátce. Takže se
ve skutečnosti nejedná ani o Loosovu,
ani o Bauerovu vilu. Ve světě je známá
jako Villa in Hrušovany (Rohrbach). Mně
by se líbilo označení Vila Bauer. V každém případě je to k diskusi. Ten název
se bude muset stanovit, to je fakt, protože to bude značka v budoucnu sloužící
k její propagaci.
Byl jsi na výstavě Evropan Loos.
Nejen brněnské stopy? Doporučil bys
ji k navštívení?
Tato výstava je součástí mnoha výstav v ČR, protože tento rok byl vyhlášený rokem Adolfa Loose. Výstava v Brně
je aktivitou Muzea města Brna. S jejími
autory obec již delší dobu spolupracuje.
Ostatně spoluautorce této výstavy Mgr.
Janě Kořínkové, Ph.D., vděčíme za to, že
se podařilo najít v Hrušovanech další Loosovu stavbu, byť její autorství se dosud
formálně nepotvrdilo. Jedná se o restauraci naproti nádražní budově. Co se týče
výstavy, tak mohu říci, že je bezvadná.
Kdo se bude chtít něco dozvědět o Loosovi, vřele ji doporučuji. Výstava je i dobrou reklamou pro obec, neboť se značná
část expozice zaměřuje na Loosovy hrušovanské stopy.
Starosta v minulém čísle zpravodaje upozorňoval na to, že se bude
muset mnoho investic v letošním
roce odsunout. Jak to vypadá nyní?
Je pravda, že vývoj v minulých měsících výrazně ovlivnil možnosti obecních
investic. Předpokládám, že se bude bez
problému pokračovat ve stavbě kulturního domu Sokec a podaří se i běžné
investice menšího rozsahu. Uděláme
jistě radost obyvatelům ulice Pod Střediskem, kde se bude letos nebo na začátku příštího roku instalovat dětské hřiště. Také se bude stavět nová rybářská
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chata. Nechci však slibovat, že se začne
již tento rok. Vzhledem ke krizi covid-19
jsme dostali stavební povolení až v těchto dnech, což nás termínově posouvá jinam, než jsme chtěli. Jinak samozřejmě
pracujeme na řadě projektových dokumentací, např. bychom v budoucnu
chtěli opravit mateřskou školu na Havlíčkově ulici a rozšířit její kapacitu. Už
se stavbou Sokecu se pro školku vyhradí
asfaltová komunikace, která nyní vede
k zadnímu vchodu do obecního úřadu.
Dále se plánuje začlenit k zahradě MŠ
i nevyužívanou parcelu ve vnitrobloku,
kterou obec v minulosti získala.
Koronavirová krize ovlivnila celou
řadu akcí i v Hrušovanech, ale např.
tábor Táborníků se konat bude. Zasáhlo to nějak do organizace této
akce?
Nevím, jestli jsem oprávněný odpovídat na tuto otázku, byť jsem členem
Táborníků. Vzhledem k mému pracovnímu vytížení v práci a na obci toho času
moc nezbývá. Spíš jsem tak k pomoci na
povel. Nicméně mohu s jistotou říci, že
to organizaci ovlivnilo. V době, kdy jsme
se nemohli scházet, zpravidla vrcholí
přípravy na tábor. Chystají se hlavně rekvizity a táborová hra. Ale myslím, že se
se vzniklou situací Táborníci vyrovnali
skvěle.
Jak jsi jako rodič vnímal, že děti
měly tři měsíce distanční výuku?
Opět si myslím, že nejsem oprávněný na toto odpovídat. Tato otázka měla
být položena mojí ženě, protože ta se
dětem věnovala daleko více než já. Ale
pravdou je, že zejména ze začátku to
bylo náročné. Bylo těžké kombinovat
požadavky školy s vlastní prací z domu
na dálku. Na druhou stranu je pravdou,
že to učitelé také neměli snadné, neboť
nevěděli, co je zvládnutelné. Dle mého
soudu jsme byli zavaleni nejrůznějšími
úkoly, u kterých pochybuji, zda měly
smysl. Myslím, že později o tom zapochybovali i učitelé a tempo se rozvolnilo.
Děti začaly být také samostatnější a vše
začalo fungovat.
Co budeš dělat v létě?
Pojedeme s rodinou na dovolenou.
Už tři roky jezdíme na Písecko do útulné
chaloupky s nádherným výhledem do
krajiny. Je tam krásná příroda a klid. Rádi
v okolí navštěvujeme památky a zajímavá místa.
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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:
 objednávku vodní cisterny NCS
500-3000 l v ceně 190.000 Kč vč.
DPH u společnosti SIMED s.r.o. (cisterna na zalívání zeleně v obci);
 objednávku studie přestavby
a dostavby MŠ Havlíčkova v ceně
241.000 Kč vč. DPH u spol. caraa.cz;
 poskytnutí dotace v rámci dotačního programu obce na rok 2020 pro
spolek TJ Jiskra Hrušovany u Brna,
z. s., ve výši 45.000 Kč;
 poskytnutí dotace z dotačního
programu obce na rok 2020 pro
Myslivecký spolek Lípa Hrušovany
u Brna, z. s., ve výši 35.000 Kč;
 poskytnutí dotace z dotačního programu obce na rok 2020
pro spolek Mišlenka, z. s., ve výši
35.000 Kč;
 poskytnutí dotace z dotačního
programu obce na rok 2020 pro
spolek Historické hasičské sdružení, z. s., ve výši 35.000 Kč;
 veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí spolkové neinvestiční dotace
v roce 2020 pro spolek TJ Jiskra
Hrušovany u Brna, z. s., ve výši
45.000 Kč;
 darovací smlouvu na poskytnutí finančního daru ve výši 5.000 Kč pro
organizaci Linka bezpečí, z. s.;
 objednávku opravy trhlin asfaltu

a kanalizačních vpustí u společnosti VIASYSTEM SE v předpokládané ceně do 99.220 Kč;
 darovací smlouvu se Sborem Jednoty bratrské v Ivančicích na dar ve
výši 10.000 Kč;
 dodatek č. 2 s firmou FCC Česká
republika, s.r.o., IČ: 45809712,
se sídlem Ďáblická 791/89, 182
00 Praha 8 – Ďáblice, kterým se
prodlužuje platnost smlouvy na
svoz odpadů z 6. 6. 2016. Platnost smlouvy se prodlužuje na
dobu určitou, a to do maximální
výše plnění odpovídající 30 %
předpokládané hodnoty původní veřejné zakázky, max. však do
6. 6. 2022 (zajištění svozu odpadů
do roku 2022 současným dodavatelem).
Rada obce rozhodla:
 o výběru nejvýhodnější nabídky a přidělení veřejné zakázky
s názvem „Audiovizuální technika“ dodavateli: AVETON s.r.o., IČ:
02436647, se sídlem Krátkého
211/2, Vysočany, 190 00 Praha 9
(veřejná zakázka na dodavatele audiovizuální techniky pro stavbu „Sokec“).
Rada obce jmenuje:
 s účinností od 1. 8. 2020 Bc. Janu
Jančovou, nar. 21. 2. 1985, bytem Vodní 691, 664 62 Hrušovany
u Brna na pracovní místo ředitele/
ředitelky Mateřské školy Hrušovany u Brna, okr. Brno-venkov, příspěvková organizace.
Zastupitelstvo obce schválilo:
 smlouvu na spolufinancování sítě

















sociálních služeb ORP/JMK 2020 se
zařazením do skupin A, C dle přiložené tabulky ve výši 184.736 Kč;
kupní smlouvu na výkup části
pozemku 444/1, k. ú. Hrušovany
u Brna oddělené geometrickým
plánem č. 1686-10/2020 jako pozemek 444/8, k. ú. Hrušovany u Brna
o výměře 10 m² za celkovou cenu
900 Kč;
poskytnutí dotace z dotačního
programu obce na rok 2020 pro
T.J. Sokol Hrušovany u Brna ve výši
120.000 Kč;
poskytnutí dotace z dotačního programu obce na rok 2020 pro spolek
Táborníci Hrušovany u Brna, z.s., ve
výši 100.000 Kč;
poskytnutí dotace z dotačního programu obce na rok 2020 pro spolek
FK 1932 Hrušovany u Brna ve výši
140.000 Kč;
poskytnutí dotace z dotačního programu obce na rok 2020 pro spolek Sbor dobrovolných hasičů ČMS
Hrušovany u Brna ve výši 90.000 Kč;
poskytnutí finančního daru pro
Hospic sv. Josefa (Diecézní charita
Brno, Oblastní charita Rajhrad) ve
výši 60.000 Kč;
poskytnutí finančního daru pro
zařízení Villa Martha (BETÁNIE –
křesťanská pomoc, z. ú.) ve výši
250.000 Kč;
darovací smlouvu mezi obcí Hrušovany u Brna a TJ Jiskra Hrušovany u Brna, kde obec, jako obdarovaný, přijímá dar (studna na parcele 702/1 v k. ú. Hrušovany u Brna
v hodnotě 185.328,20,- Kč a vodní
jímka na téže parcele v hodnotě 94.974 Kč) a pověřuje starostu
podpisem smlouvy.
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Představujeme zastupitele obce: Karin Blahofská
Rubriku připravuje: Eva Kadlecová, foto: Josef Valoušek a Karin Blahofská
 Není a nikdy nebyla členem politické strany, ani o tom neuvažuje.
 V současnosti je předsedkyně
kulturní komise, ve které byla
již dříve řadovou členkou. V minulosti předsedala kontrolnímu
výboru.

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 zastupitelkou Karin
Blahofskou.
 Má 50 let, je rozvedená a má dva
syny (Ondřej 23 let a Milan 30
let). Za svobodna se jmenovala
Hauzarová.
 Od narození žila v Hrušovanech,
poté 14 let v Židlochovicích, následně se vrátila zpět do Hrušovan. Zajímavostí je, že její předkové prokazatelně žili v Hrušovanech již v 18. století (min. od r.
1758).
 Vystudovala gymnázium v Ivančicích. V minulosti pracovala ve
spořitelně a v účtárně, nyní je již
19 let zaměstnaná jako zubní instrumentářka v Hrušovanech.
 Zájmy: zahrada, vaření, procházky po lese a houbaření, lyžování, cestování (hlavně hory a lesy
v jižních Čechách a na Slovensku).
 V zastupitelstvu obce je druhé
volební období jako nestraník za
TOP 09, ale kandidovala již dříve
za KDU-ČSL.
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Proč jste kandidovala do zastupitelstva obce? Jaké jsou vaše
priority v obci?
Byla jsem oslovena panem Rožnovským a vzhledem k tomu, že měl
velice dobré vize, tak jsem ho chtěla
podpořit. Podle mě by se více lidí
mělo zapojit do řízení obce. Pro
mě je důležitá práce s dětmi v obci,
především v oblasti sportu a kultury. Myslím si, že vztah ke sportu se
nemusí budovat jen v rodině, ale je
to i otázka komunity. Člověk by se
neměl věnovat výhradně jen svým
dětem, protože ne každé dítě vztah
ke sportu získá od svých rodičů.
Co by se podle vás mělo v naší
obci změnit?
Myslím si, že nějaké zásadní změny nejsou potřeba. Jsme obec, která
má dobře zajištěno zdravotnictví
i školství. Jsem moc ráda, že se staví
nová sokolovna, protože jsem toto
místo považovala za hodně důležité pro Hrušovany. Lidé se tam scházeli, například na hodech. Takže se
těším, že snad již příští rok budeme
mít sokolovnu na takové úrovni, aby
se tam daly pořádat i jiné kulturní
akce jako plesy a sportovní utkání.
Máme sice sportovní areál na Jízdárenské, ale sokolovna má výhodu,
že je uprostřed vesnice.
Byla bych ráda, kdyby se tu lidé
více znali a kdyby měli k sobě blíž.
Domnívám se, že by kulturní akce
měly lidi na vesnici především stmelovat.
Pracujete na zdravotním středisku. Jak hodnotíte úroveň zdravotnických služeb poskytovaných
v obci a okolí?
Myslím si, že v naší vesnici je to
zajištěno velmi dobře. Je zde pedi-

atr, dva praktiční lékaři, internista,
gynekoložka, oční lékař, psychiatrička, zubní lékař, neuroložka, psycholožka a masér. Naší výhodou je
dostupnost dalších specializovaných pracovišť v Brně.
Bude do budoucna problém
udržet zdravotnické služby v obci
na této úrovni?
Myslím si, že bude. Mladí lékaři
raději pracují v Brně, než aby dojížděli do Hrušovan, takže je problém
prakticky se všemi lékaři, z nichž
mnozí jsou již v důchodovém věku.
Bude muset podle vás obec vytvářet nějaké pobídky pro lékaře
jako je tomu například v Pohořelicích?
Myslím si, že bude muset. Je ale
pravda, že pronájem ordinace na
zdravotním středisku je výrazně
nižší než v Brně. Musím ale dodat,
že klientela v Brně je ochotna za
celou řadu výkonů připlatit. Nedostatek lékařů není problém pouze
Hrušovan, stejná situace je také
v Pohořelicích, Židlochovicích nebo
Dolních Kounicích. Prakticky nikde
v okolí zubaři neberou nové pacienty. Já vždy radím lidem, ať se obrátí na svoji pojišťovnu, která by jim
měla poradit, jaký lékař je v dostupné vzdálenosti přijme.
Jaká pobídka ze strany obce by
mohla pomoci zlepšit danou situaci?
Je to finanční stránka věci. Takže
například možnost odkoupení vybavení ordinace obcí, která by ho
poskytla výhodně novému lékaři.
Bylo by možné novému lékaři nabídnout obecní byt zdarma bez nájmu. Ale vím, že jinde mají problém
najít lékaře i přes tyto bonusy.
Zdravotní středisko prošlo
v minulosti rekonstrukcí. Jak
s odstupem času hodnotíte kvalitu provedených prací? Změnila
byste něco?
Problémy byly s výtahovou plošinou. Na to si pacienti hodně stěžovali, ale to už se snad vyřešilo. Myslím si, že není úplně vhodné, aby

toalety pro pacienty byly až úplně
na konci chodby. Nelíbí se mi, jak je
řešeno parkoviště před zdravotním
střediskem, protože by tam podle
mě mohlo být víc míst. Prostor pro
parkování invalidů by měl být hned
u vchodu do střediska a ne až za rohem. Je také ale potřeba říci, že obec
vybudovala parkoviště na konci ulice Nádražní, což každý neví, nebo se
mu nechce ten kousek jít pěšky. Pak
je to také o tom vyhodnotit, jestli
nutně potřebuji parkovat před zdravotním střediskem nebo můžu konkrétního pacienta vysadit u střediska a přeparkovat si.
Jste předsedkyní kulturní komise. Jaká je náplň práce této komise?
Obec každoročně přispívá 600
tisíci korunami na provoz spolkům
a kulturní komise navrhuje radě
obce, jak peníze rozdělit. Ale jak to
bude s financemi pro spolky příští
rok, to vážně nevíme. Dále kulturní
komise pořádá některé obecní akce,
například Železného muže a ženu.
Dříve jsme organizovali i Pálení čarodějnic, v současnosti tuto akci
pořádají spolky. Letos v září ještě
plánujeme folkový večer na bývalém letním kině. Myslím si, že až se
dostaví sokolovna, bude lepší prostor pro pořádání i dalších obecních
akcí.
Největší kulturní akcí v Hrušovanech jsou tradiční krojované
hody, které se letos konat nebudou. Co si o tom myslíte?
Myslím si, že v letošním roce by
to bylo problematické z několika
důvodů. Především by se hody pořádaly na prostranství za fotbalovým hřištěm, což by samo o sobě
bylo dost komplikované. Také by
se zřejmě musela dodržovat řada
hygienických opatření z důvodu
koronavirové epidemie. Je to velká
akce a kdyby se během ní rozšířil
koronavirus, tak by to mohlo zasáhnout velkou část obce. Musím říct,
že v tomto případě souhlasím s tím,
že se hody pořádat nebudou, protože zdraví je přece jenom přednější.
Proč kulturní komise nepořádá
vítání občánků?
Kulturní komise to u nás nikdy

nepořádala. Já navíc tuto akci vidím jako přežitek. Mám to spojené
s dobou minulou a asi bych to zrušila, protože si myslím, že si každá
rodina svého nového člena přivítá
sama. Taková hromadná akce se mi
úplně nelíbí.
Staví se „Sokec“, jaký je váš
názor na provoz budovy po jejím
dostavění?
V prvé řadě bych chtěla, aby to
bylo zaplněné dětmi, které cvičí.
A kromě sportu by se zde mohly
pořádat plesy a různá jiná setkání.
Mně by se tam líbila i nějaká výstava. Například v minulosti hasiči
a Táborníci vystavovali své kroniky,
Sokol pořádal výstavu o své historii
nebo na zdravotním středisku jsou
fotografie z letního kina. Pak také
záleží, jak to bude vypadat s restaurací na sokolovně. Tady hraje roli,
kdo ji bude provozovat a v jaké podobě. Byla bych ráda, kdyby se tam
i vařilo. Když vám dnes přijede návštěva, tak ji ani nemáte kam pozvat
na oběd.
Dokázala byste říct, co občanům nejvíce v naší obci schází?
Některým momentálně nejvíc
vadí nová železniční trať Hrušovany – Židlochovice. Mně přijde, že
každý řeší spíš své soukromé problémy. Za současného pana starosty se toho hodně vytvořilo a žádné
velké nedostatky zde nejsou. Máme
dostatečnou kapacitu MŠ, základní
škola má novou přístavbu a v obci
jsou i další budovy jako například
kostel, hasička. Je zde prostor pro
provoz jednotlivých spolků i aktivit. Nejdůležitější ale je, že se najdou lidé, kteří tyto aktivity pořádají. Klaním se před všemi, kteří pracují s dětmi. Je to rozhodně časově
velice náročné.
Jak budete trávit letní dovolenou?
Pojedu na Slovensko, jelikož tam
máme chatu. A také se chystám do
Tater, protože jsem od svých dětí
dostala poukázku k narozeninám.
Tam můžu zavzpomínat na své dětství, se svým otcem jsem tam léta
jezdívala na zimní i letní dovolenou.
Myslím si, že omezení související s koronavirem dala lidem větší

prostor cestovat po České republice
a objevovat krásy naší země a Slovenska.
Budete znovu kandidovat do
zastupitelstva?
Nevím, protože jsem vždy kandidovala s panem starostou a ten
znovu zřejmě kandidovat nebude.
Takže hraje roli, zda mě někdo osloví a podle toho se rozhodnu.
Přijala byste nabídku na pozici
radní, místostarostky či starostky?
Určitě ne. Takové ambice já nemám. Myslím si, že by se měli těchto
pozic ujmout ti mladší, já jsem byla
vždycky spíš ta v pozadí.
Kdo by měl podle vás být starosta?
Těžko se bude hledat po současném starostovi, ale určitě se najde.
Možná by tam mohla být i žena,
v zastupitelstvu už některé máme.
I prezidentka na Slovensku se velice osvědčila. A to jsem nikdy nebyla zastáncem toho, že ženy musí jít
do politiky a plnit povinné kvóty.
Ale pokud srovnáme našeho prezidenta a slovenskou prezidentku,
tak si myslím, že by tam ženy mohly být.
Chtěla byste na závěr něco
vzkázat občanům?
Aby se jim v Hrušovanech dobře
žilo, byli na sebe slušní a vycházeli si
vstříc, a to třeba i v případě pomoci,
kterou potřebuje jeden od druhého. Dřív bývalo na vesnici zvykem,
že soused pomohl sousedovi. Byla
bych nerada, aby se toto vytrácelo.
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Mateřská škola opět obnovila svůj provoz po koronavirové pandemii
Šárka Skácelová, foto: Kateřina Fojtíková, Eva Černíková, Šárka Skácelová, Eva Urbánková, Zdeňka Doleželová
S dětmi jsme se přivítali ve školce po téměř tříměsíčním odloučení.
Děti se znovu musely adaptovat na
prostředí mateřské školy, ale všechny
se s tím perfektně popasovaly. Paní
učitelky byly připravené na všechno
a vše proběhlo hladce.
Ve školce nás čekalo opět plno
her, zážitků a zábavy. Dne 10. 5. proběhlo focení ve všech třídách. Společně jsme se těšili a připravovali na
velké letní prázdniny. Děti nacvičily
program na rozloučení s předškoláky, které se odehrálo na školních
zahradách všech budov mateřské
školy. Při této příležitosti jsme společně s rodiči, prarodiči, sourozenci
také přivítali a oslavili příchod letních
prázdnin.
Provoz mateřské školy o letních
prázdninách bude na budovách MŠ
Havlíčkova a MŠ Sídliště.
Kolektiv mateřské školy přeje krásné prožití letních prázdnin.

Základní škola
„Dobrovolné manévry v ZŠ“
Zdeňka Tomšů
Ať už jste vsadili na to, že se školy
do konce školního roku otevřou, nebo
jste byli přesvědčeni o opaku a připravovali se na variantu poprázdninovou,
to, co nastalo, překvapilo nejednoho
z nás. Neboť nemožné se stalo možným, neskutečné skutečným a nepředstavitelné každodenní realitou.
Nenechali jsme se znejistit podivuhodnou informační strategií vyvíjenou
na místech nejvyšších a v souladu se
zdravým selským rozumem a s podporou ve formě zájmu dětí i rodičů
o opětovné zahájení pravidelné školní
docházky jsme 25. 5. 2020 spustili akci
„Kdo chce a může, ten je vítán“. Ovšem
než taková věc může vypuknout, chce
to důkladnou přípravu. To nejprve musíte: vydezinfikovat, změřit, přemístit,
vyklidit, donést, nakoupit, zajistit, ušít,
vyžehlit, nalepit, nepustit, informovat,
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vyplnit, rozdělit, napsat, zavolat, domluvit, zeptat se, založit, poslat, podepsat,
nezapomenout…
Během posledních pár týdnů jsme si
skvěle osvojili pohyb na značkách (kam
se hrabe spartakiáda), bravurně zvládáme pravidla silničního provozu (klidně
zaškolíme řidiče ohledně dodržování
bezpečné vzdálenosti, dávání přednosti
v jízdě, zipování, parkování v určených
zónách), pečlivě dodržujeme časový harmonogram hygienických přestávek, přesunů na dvorek a střídání v jídelně (České
dráhy mohou závidět). Nezapomínáme
větrat, co to dá (všechno lítá, co peří
má), umývat a dezinfikovat (to to pálí, to
je smrad), halit se do roušek, šátků, šál
(opravdu to není přepadení aneb hádej,
kdo jsem a co ti říkám). A jako bonus,
s noblesou a nadhledem, v maximálně
patnáctičlenných skupinkách opakuje-

me probrané učivo a osvojujeme nové
znalosti a dovednosti (nebo se o to alespoň ze všech sil snažíme).
Možná jsme ani nevěřili, že to půjde, a ono to nejenže šlo, ba přímo
to hladce uteklo. Opět jsme se mohli
přesvědčit o tom, že když se chce, tak
všechno jde, a že kde je vůle, tam je
i cesta. Naštěstí jsou odvaha, nadšení,
radost a dobrá nálada silně nakažlivé
i přes všechna hygienická opatření. Tak
nám všem přeji, ať se šíří dál (myslím tu
dobrou náladu a její společnice), ať si
můžeme užít klidné léto a nový školní
rok zahájit sice povinně, ale v běžném
režimu.
V březnu letošního roku přešli díky
nemoci Covid-19 všichni žáci naší školy
na distanční výuku. Zde jsou ohlasy rodičů dětí z prvních tříd, jak se s nastalou
a pro ně jistě nelehkou situací vypořádali.
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Hodnocení domácího vzdělávání od rodičů z 1. A
Rodiče z 1. A
Klady:
+ více času stráveného s dcerou
+ v rámci výuky jsme se věnovaly více čtení a dalším věcem, které potřebovala Viktorka zlepšovat
+ byla jsem ráda, že nemají online výuku. Nevím, jestli bych zvládala hlídat, jak se Viktorka učí v určenou
dobu. Kvůli dalším dětem jsem výuku přizpůsobovala
našim potřebám.

-

-

Zápory:
bylo těžké skloubit učení s péčí o domácnost, vaření
a tři další děti
Viktorka potřebuje na vše víc času. Je otázka, jestli je
pro ni dobře se učit doma, kde se tempo přizpůsobovalo jí, nebo když ji ve třídě strhává tempo kolektivu
Viktorce chyběl sociální prvek pobytu ve škole. Kamarádi, paní učitelka atd.
neuměla jsem podat učivo „hravou“ formou. Nebylo jí
příjemné, že jsem se prakticky dívala na každou čárku,
co udělala, když jsme se učily u jednoho stolu. Musela
jsem se naučit dávat jí prostor v rovnováze s dohledem na její práci i za cenu následného opravování
chyb. Což prodlužovalo čas učení.

Domácí výuka: zvládli jsme to docela dobře, naštěstí
jsem na mateřské dovolené. Nedokážu si to představit,
kdybych chodila do práce.
Dobrý den paní učitelko, k tomu domácímu vzdělávání. Ze začátku jsme museli vytvořit jakýsi rytmus, skloubit
i hlídání mladšího syna. Pozitivní je, že vím, jak na tom syn
je, co umí a co je třeba trénovat. Postupně jsme úkoly trávili míň a míň času, snažili jsme se je co nejrychleji splnit,
aby byl klid na hraní a jiné aktivity. Jsem ráda, že teď nejsou
úkoly domů. Chyběli kamarádi, to bylo nejhorší. Ale do školy se netěšil. Jestli ta karanténa něco ve školství změní, tak

budu ráda, třeba drilování se nesmyslů v dějepise a zmenšení nároků na děti. Prostě méně stresu pro všechny.
Krásný den paní učitelko, pokud bych měla hodnotit
domácí vzdělávání, nebylo to až tak špatné, jak to ze začátku vypadalo. Konečně jsem měla na Arminku víc času,
mohla jsem s ní trénovat diktát a čtení a myslím si, že jí to
i pomohlo. Musím říct, že díky tomu si ještě víc než předtím
vážím toho, co pro Arminku děláte (protože to není vůbec
jednoduché). Jsem ráda, že už je to za mnou a doufám, že
vláda už podobné opatření nevymyslí. Klady: Měly jsme
dostatek času na trénování a já jsem si mohla vybrat, kdy
se mi to nejvíc hodí. Zápory: Určité věci jsem dceři nedokázala vysvětlit tak, jako vy a Armince se po Vás a kolektivu stýskalo.
Dobrý den paní učitelko. Klady jsou, že si mohl úkoly
udělat během dne a využívat procvičování na PC. Zápor
vidím v tom, že látku rodič nevysvětlí tak, jako paní učitelka a samozřejmě kontakt se spolužáky.
Na výuce Verunky jsme se podíleli oba. Od počátku
to bylo pro nás velmi náročné, jelikož jsme oba naplno
pracovali a naopak nám práce v podnikání ještě přibylo.
Z počátku jsme s Verunkou pracovali 1x denně v odpoledním bloku, nejčastěji od 15:00, výuka zabrala 2-3 hodiny. Zjistili jsme však, že dcera je v odpoledních hodinách
příliš unavená, nepozorná a je velmi těžké s ní pracovat.
Výsledkem bylo zhoršení, hlavně v oblasti čtení a psaní. Výuku jsme tedy rozdělili do 2 bloků, hlavní výukový
ranní a odpolední opakovací. Tento přístup nesl rychle
ovoce, Verunka se začala zlepšovat a dohonila nedostatky. Nyní si sama pročítá dětské knihy a hraje s námi hry,
kde sama předčítá zadání – z toho máme velkou radost.
Děkujeme Vám, paní učitelko, za zpětnou vazbu a pomoc
při výuce Verunky.

Distanční vzdělávání očima rodičů dětí z 1. B
Rodiče z 1. B, foto: rodiče dětí
Dobrý den, domácí vzdělání bylo díky paní učitelce Bidrmanové super. Úkoly byly jasně zadávány. I když jsem je poslala Terezce přes Messenger a měla dělat úkoly sama, jasně
z nich pochopila, co a jak má dělat. Paní učitelka i pravidelně
volala a ptala se Terezky, jak se má a mně poradila, když jsme
měly nějaké potíže. Díky tomuto přístupu ze strany paní učitelky Bidrmanové pro mě nebyl problém s distanční výukou.
Ale i přesto jsem velice ráda, že se školní výuka opět obnovila.
Nechtěla bych takhle fungovat celý rok.
Počítání, čtení a psaní nám šlo velice dobře. Neměla jsem
s Adélkou žádné problémy. Když jsem nevěděla, obrátila jsem
na paní učitelku Ivet, která mně učivo vysvětlila. A tak jsme
se všichni sblížili, co se týče domácího vzdělání naší Adélky.

Nejvíce děkujeme naší třídní paní učitelce Ivet, že byla při nás.
Až teď chápu, co vše prožívá s dětmi a jak s nimi spolupracuje
ve škole. Za mě paní učitelka výborný. A Adélka, která s námi
spolupracovala a byla velice šikovná, má za mě výbornou
i s pochvalou.
V roli učitele jsem se necítila ve své kůži. Za klad považuji volnější režim, měli jsme více času na sebe, upevnil se náš
vztah. Zápor vidím hlavně ve výuce AJ, neboť anglicky neumí
nikdo z rodiny. Vzdělávání v průběhu distanční výuky hodnotím jako neúplné. Přes snahu svoji i dcery si myslím, že výuka
nebyla shodná s tou ve škole. Dcera byla ráda, že nemusí brzy
ráno vstávat do školy, ale zároveň jí chyběl kontakt s ostatními
dětmi.
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Bylo to těžké a nahradit učitele je nemožné. I když děti pracoDomácí vyučování mé dcerky v první třídě přišlo nečekaně,
valy, tak soustředěnost moc nebyla. Jsem ráda, že budou chodit neplánovaně. Převážně jsem s ní spolupracovala já, ale velké díky
po prázdninách zase normálně do školy.
patří i mému muži, který mě uměl zastoupit. Pokud můžu hodnotit, myslím, že jsme se s tím všichni poprali docela obstojně. Dcera
První pocity: Boj. Ze začátku jsem se cítila jako Xena bojov- si užívala domácí pohody, ranního lenošení a dopolední krátké
nice v nekonečném boji se všemi a se vším. První měsíc jsme se pohádky. Postupem času se ustálil harmonogram, kdy jsme škole
snažili nastavit nějaký režim. Skloubit 1. stupeň, 2. stupeň, práci, věnovali část dne po snídani. Učivo dcera zvládala, přeci jen však
zajištění stravy pro celou rodinu a při tom všem vykouzlit ještě milovanou paní učitelku Ivetu jsem nahradit neuměla. A tak se
úsměv na tváři bylo mnohdy opravdu náročné. Ale když se chce, až v září ukáže, jak jsme distanční výuku zvládli a do jaké míry se
všechno jde. Nakonec jsme to zvládli - museli.
máme i my rodiče co učit :-D. „
Jak se nám pracovalo: Po vytvoření režimu dne a nastavení
domácího rozvrhu, se situace uklidnila. Nastal však problém, že
děti pojaly distanční výuku jako prázdniny a donutit je vypracovat úkoly a plnit učivo dle zadání a včas bylo někdy opravdu
velice zajímavé.
Distanční výuka nás všechny určitě o mnohé obohatila. Děti
se musely naučit více samostudiu, práci s počítačem, výpomoc
sourozenci, větší zodpovědnosti. Jako rodič jsem ocenila více
času, který jsme spolu mohli strávit, možnost se dětem více
věnovat, proniknout do jejich světa. Najednou se vše zastavilo
a člověk spoustu věcí přehodnotil. Roli učitele se mi však určitě
nahradit nepodařilo, spíše jsem byla taková výpomoc, dozorčí.
Dětem hlavně chyběl kontakt se spolužáky.
Bylo to pro nás všechny náročné, přesto přínosné období. Ale
už se všichni těšíme, až se vše zase vrátí do starých zaběhnutých
kolejí a jsem si jistá, že i děti se budou v září těšit do své školy a za
svými kamarády.
Dobrý den paní učitelko, domácí vzdělávání hodnotím jako
velmi náročné nejen pro rodiče, ale i pro děti. Pro mě jako pro
rodiče tří dětí na prvním stupni základní školy, bylo domácí vzdělávání náročné v tom, že prvňáčkovi jsem musela věnovat svoji
plnou pozornost, druhákovi o trošku menší, ale stále jsem musela kontrolovat průběh plnění úkolů a poskytovat zpětnou vazbu.
Páťák potřebuje často podrobné vysvětlení k pochopení jak matematických operací, tak diskusi nad poměrně obsáhlým učivem
českého jazyka (slovní druhy, větné členy, pravopis - co ano, co
ne, proč?). Pro děti bylo domácí vzdělávání obtížné v tom, že jim
chyběla motivace v podobě úspěchu v třídním kolektivu, možnost diskuse se spolužáky a samozřejmě kontakt s kamarády.
Pochvala od mámy je dobrá, ale pochvale od paní učitelky ve
třídě plné spolužáků se máloco vyrovná. Dále každý den připravovat pokud možno hodnotnou stravu, zvládat svoje pracovní
a studijní povinnosti a pomoc rodičům, kteří jsou nejohroženější
skupinou koronavirem, nebylo vůbec jednoduché. Doufám, že
druhá vlna nemoci nepřijde, protože domácí vzdělávání je pro
pracující rodiče dlouhodobě „nervově“ neudržitelné a psychicky
náročné pro všechny zúčastněné strany - děti, rodiče i učitele.
Období, kdy jsme ze dne na den zůstali doma, pro nás bylo
náročné hlavně z časového hlediska. Stal se z toho maraton. Najednou jsme se ocitli na pozici pedagoga, což pro nás nebylo
jednoduché. Myslím, že jsme to ale všichni nakonec zvládli a odměnou nám budou 2 měsíce prázdnin.
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Co dodat?
Jarmila Motlíčková, ředitelka ZŠ
Po více než dvou měsících jsme se konečně dočkali otevření škol, i když v jiné
formě, než jsme čekali. Připravit tzv. dobrovolnou výuku ve skupinách od 25. 5.
nebylo nic jednoduchého. Museli jsme
dodržet spoustu různých doporučení
a omezení: nošení roušek, příchody do
školy a odchody ze školy v oddělených
skupinách, neměnnost skupin i vyučujících, neustálou dezinfekci, oddělené
přestávky, jinou organizaci při vydávání
obědů,…Snažili jsme se vyhovět také
požadavkům ze strany rodičů, ale ne
vždy se vše podařilo k úplné spokojenosti. Utvořili jsme 12 výukových skupin,
4 „družinové“ odpolední skupiny. Dobrovolné docházky se zúčastňovalo 137
žáků. Pro ty ostatní v domácím vzdělávání učitelé zasílali výukové materiály

jako dosud vzdálenou formou. Velkou
pochvalu zaslouží nejenom zaměstnanci školy (nastoupili všichni bez výjimky a
vzdělávali, dezinfikovali, vařili, uklízeli, šili
roušky,…), ale také všichni žáci: vzorně
chodili ve vymezených časech, dodržovali veškerá opatření a v poledne v naprostém klidu všechno snědli.
Pochvalujeme si výuku v blocích, kdy
nezvonilo, vzorné chování žáků a zdokonalení se v práci s počítači. Shodujeme
se v jednom: lidský faktor je nejdůležitější ze všeho: chceme se potkávat, vidět,
mluvit spolu, sdílet každodenní život.
Mrzí nás, že žáci nemohli odjet na
školu v přírodě, nemohli jsme přivítat
naše budoucí prvňáčky, nemohli jsme se
potkat na třídních schůzkách s rodiči.
Vysvědčení převzali žáci v pátek 26.

6., v pondělí 29. 6. a v úterý 30. 6. měli ředitelské volno. Někteří již odjeli na tábory
nebo s rodiči na dovolenou. Užívejte si
s nimi volných dní: choďte do přírody,
povídejte si, naučte je hry, které jste hráli
vy v jejich věku, uvařte si společně něco
dobrého, přečtěte si pěknou knihu, naučte je dívat se kolem sebe a radovat se
z maličkostí.
Věříme, že se postupně obnoví běžný
režim a v září se vrátíme k povinné školní
docházce. Všem rodičům patří obrovské
poděkování za pochopení a zvládnutí
úkolů spojených s domácím vzděláváním. Přejeme krásné léto, pěkné prázdniny, příjemnou dovolenou a stálé zdraví
všem.
Těším se, že se 1. září ve škole opět
všichni setkáme.

Rybářské závody
Lukáš Zekl, foto: Radek Kopečný, Marie Rožnovská
Ve dnech 20. a 21. června 2020 pořádal Klub rybářů pod záštitou OBCE
Hrušovany u Brna již 8. rybářské závody na rybníku Vodárna. Počasí jsme si
moc dobře neobjednali, ale i tak moc
děkujeme všem závodníkům za účast
na závodech, stejně jako těm, kteří se
přišli podívat nebo si dát něco dobrého k jídlu.
Celkem se přes víkend ulovilo 100
ks kaprů, 4 amuři , 2 candáti, 1 úhoř, 1
lín a mnoho bílé ryby - cejnů. Rybník je
tedy hodně slušně zarybněn a zastoupen různými druhy ryb.
Chtěl bych poděkovat celému
předsednictvu Klubu rybářů za veškerou snahu a pomoc během víkendu,
poděkování patří rozhodčím a vedení
obce - přišli nás podpořit pan starosta
s manželkou a pan tajemník se svojí rodinou.
Veškeré akce, zejména závody, můžeme organizovat zejména díky podpoře obce, kdy vždy na každý kalendářní rok máme schválen svůj rozpočet,
podle kterého musíme hospodařit
a plánovat na daný rok. Klub rybářů je
organizační složkou obce, tedy součástí celého rozpočtu OBCE Hrušovany.

Výsledky závodů - sobota 20. 6. 2020,
dospělí
1. místo - Jan Kopečný, 568 bodů
2. místo - Alžběta Kopečná, 354 bodů
3. místo - Martin Reim, 325 bodů
Největší ulovená ryba závodů - kapr
obecný - měřil 70 cm, ulovil ho pan Tomáš Valášek.
Výsledky závodů - neděle 21. 6. 2020,
mládež + ženy
1. místo - Julie Klouparová, 305 bodů
2. místo - Tobiáš Horák, 297 bodů
3. místo - Jonáš Povolný, 279 bodů
Žena na 1. místě - Alžběta Kopečná,
254 bodů.

Gratulujeme, všichni tři závodníci
z kategorie mládeže jsou z Hrušovan
- poháry zůstaly doma!
Největší ulovená ryba závodů - kapr
obecný - měřil 71 cm, ulovila ho slečna
Julie Klouparová.

Soutěžící děti

Nedělní rybářské závody se konaly i za deštivého počasí

Vítězové rybářských závodů
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T.J. Sokol Hrušovany u Brna
MOVE Week 2020 – Atletické závody pro děti
Pavel Kadlec, foto: Petr Haloun
V úterý 26. května jsme uspořádali atletické závody pro děti. Sice
jsme do poslední chvíle zvažovali,
že z důvodu nepříznivého počasí
akci zrušíme, ale naznali jsme, že
naši mladí sokolové nejsou z cukru,
a proto jsme se sešli na sportovním
areálu. Kromě nás organizátorů si
mezi silnými přeháňkami našlo cestu na sportoviště i patnáct odvážných sportovců ve věku od 4 do 11
let. Aby byly výsledky fér, rozdělili
jsme děti do kategorií podle pohlaví

a roku narození. Účastníci zápolili ve třech disciplínách: skok do dálky z místa, hod míčem
a běh na 50 m. Při vyhlašování výsledků dostal
každý atlet na památku
diplom a naše sokolské
tričko. Bylo poznat, že po přestávce
vynucené pandemií koronaviru se
děti na sportování těšily a že důležitější než konečné umístění je radost
z pohybu.

Disciplína atletického trojboje – běh

Slavíme vítězství v soutěži Letní AVL Brno!
Vlaďka Volcová, Pavel Kadlec, foto: Jiří Chlubný
Náš smíšený volejbalový tým se po delší herní odmlce, způsobené nouzovým stavem, přihlásil na brněnskou Letní amatérskou volejbalovou ligu. Od hlavní
soutěže se liší tím, že týmy hrají stejný turnaj bez ohledu
na dosažené úspěchy v předchozích sezónách, tudíž je
zde průřez všech lig a ambiciózní týmy zde mohou nalézt ochutnávku toho, jak se hraje ve vyšších soutěžích.
Celá série turnajů se hraje pod otevřeným nebem v lužáneckém parku.
Letošní deštivé počasí si s antukovými kurty, termíny
turnajů a nakonec i s herním systémem velmi pohrálo,
vše se muselo měnit a přizpůsobovat. Ze všeho ale nakonec náš SOKEC HRUŠOVANY vyšel opět vítězně a my
se můžeme pochlubit dalším titulem.
Pevně věříme, že v létě najdeme náhradní halu na
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Disciplína atletického trojboje – skok

Závody se uskutečnily jen díky nezištné ochotě cvičitelů, o které se naše
jednota může opřít. Hned bylo jasné,
že podobné akce nepořádáme naposledy a těšíme se na další.

Disciplína atletického trojboje – hod

trénování, zúčastníme se nějakého antukového turnaje v okolí, vyšleme svěřence na prestižní 67. ročník volejbalového turnaje do Dřevěnice a v září nás čeká to
nejdůležitější - dohrávka finále letošního ročníku hlavní
sezony AVL, do kterého jde náš tým z prvního místa druhé ligy. Doufáme, že se sejdeme v dobré sestavě a díky
nepodceněné letní přípravě se nám podaří postoupit
do první, nejvyšší ligy.

Ze života obce
Není pochyb o tom, že se v Sokole v poslední době
hraje velmi kvalitní volejbal, a i proto se snažíme zaměřovat na mládež a předat jim lásku k této inteligentní,
ale náročné hře. Přes léto chceme dále vést středeční
a páteční kroužky plážového volejbalu pro mládež v sokolovně v Rajhradě, pro začátečníky i pro pokročilé. Pro
bližší informace se obraťte na Vlaďku Volcovou (e-mail:
asenka.t@centrum.cz, tel. 603 916 503).

FK 1932 Hrušovany u Brna
Libor Nentvich, foto: Lucie Akajíková a Josef Valoušek
Jako všechny občany této země,
tak i nás, fotbalisty, zasáhl COVID-19. Vyhlášení karantény 12. 3.
2020 definitivně rozhodlo o zrušení
historicky prvního fotbalového plesu, pořádaného FK 1932. V předprodeji jsme měli prodaných téměř 200
vstupenek a to byl pro nás ukazatel,
že o ples bude velký zájem. Každopádně vstupenky prodané v předprodeji nikdo nevrátil, tudíž počítáme s velkou účastí v nejbližším
možném termínu.
V průběhu karantény jsme nelenili a začali jsme s úpravami hrací plochy, úklidem kabin a hlavně
s radikálními změnami v našem
Sportbaru. Podepsali jsme smlouvy
s pivovarem Bernard, dále se společností Steinex a jako novinku nyní
ve Sportbaru prodáváme i zmrzlinu.
Po postupném uvolňování nařízení spojených s karanténou jsme
zahájili okénkový prodej piva a ukázalo se, že volba začít spolupráci
s pivovarem Bernard byl krok správným směrem.
Od poloviny měsíce května jsme
zahájili tréninky všech kategorii.

Děti se nám po COVID-u vrátily zlenošené a s mírnými přírůstky na
váze, takže naše trenérská práce začala od začátku. Nejbolestivější bylo
zrušení veškerých ligových soutěží,
protože naše A mužstvo skončilo po
podzimní části na krásném druhém
místě a všichni, včetně fanoušků,
jsme se těšili na jaro, že se popereme o vysněný postup do Okresního
přeboru. Jak se říká, všechno zlé je
pro něco dobré, tak i my jsme díky
situaci začali s posilováním A mužstva. Z Rakouska přišel Adam Fiala,
který je z mého pohledu silným hráčem, ale díky svému přístupu také
platným členem FK 1932. Dále jsme
koupili Martina Lipovského z Vojkovic jako posilu do obrany. A mužstvo
kromě tvrdé letní přípravy sehrálo
zatím dvě přátelská utkání, a to 6.
6. 2020 s týmem Popůvek, kdy naši
borci rozebrali tento tým debaklem
14:0, a dále jsme hráli 13. 6. 2020
s týmem Blučiny a opět jsme zvítězili, tentokrát 2:0. Je nutno podotknout, že oba zmíněné týmy hrají
Okresní přebor, což je o třídu výš než
hraje FK 1932.

O víkendu 20. 6. a 21. 6. 2020 absolvovali všichni trenéři kurz tenérské licence C. Je důležité zmínit, že
tento kurz se vždy v minulosti konal
v Rosicích u Brna nebo přímo v Brně.
Letos, historicky poprvé, se pořádal
v Hrušovanech u Brna za účasti trenérů z celé ČR, což je pro náš klub
obrovská prestiž!
Kurzu se zúčastnili p. Stanislav
Schwarz, který působí jako profesionální trenér pro jižní Moravu, a p.
Libor Charvát, sekretář na Okresním
fotbalovém svazu. Celou akci z pozice lektora měl na starosti Slávek
Ondra, který je šéftrenérem přípravek v SK Líšeň. Akční víkend jsme zakončili ukázkovým tréninkem dětí,
napříč všemi kategoriemi. Na závěr
byly všem trenérům působícím v FK
1932 předány čerstvé průkazy trenérské licence C.
V dětských kategoriích dnes
máme na trénincích přes 50 dětí,
což znamená pro náš klub obrovskou základnu do budoucnosti. Toto
z mého pohledu prokaučovali například ve Vojkovicích, kde minulý
týden skončily kategorie ml. žáků
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a st. přípravky, a z fotbalistů, kteří
tam zůstali, se rozhodl zatím jeden
startovat u nás v Hrušovanech, což
pro nás znamená historický obrat.
V minulosti totiž bývalo zvykem, že
první šikovný fotbalista od nás utekl
do Vojkovic nebo kamkoliv do okolních klubů.
Na závěr musím zmínit dlouho
připravovanou akci, a to charitativní
zápas pro Jeníka Dostála, který, jak
všichni v Hrušovanech víme, bojuje se
závažnou zdravotní diagnózou. Akce
se uskutečnila dne 27. 6. 2020 na základě iniciativy pana Jaroslava Riedla
a tatínka Jana Dostála, kteří oslovili náš
klub FK 1932 s přáním uspořádat charitativního turnaje s Mercedes týmem
Petra Švancary a věnovat výtěžek z tohoto turnaje na léčbu a procedury pro
Jeníka. Za krásného a slunečného počasí, provázeného zpěvem a slovem
legendy skupiny Moravanka panem
Jiřím Helánem, odstartovalo v 11 hodin přátelské utkání ml. žáků s týmem
Blučiny a následně ve 13 hodin se začali sjíždět všichni členové Mercedes
týmu v čele s Petrem Švancarou.
Po slavnostním nástupu hráčů, samozřejmě v čele s hlavní osobou Jeníkem Dostálem, provázeným oběma
rodiči, proběhl slavnostní výkop. Celé
akce se rovněž zúčastnil pan starosta Miroslav Rožnovský s manželkou
a místostarosta pan Miroslav Lazar.
Slavnostní výkop provedla legenda
československé kopané a mistr ligy
1978 pan Karel Kroupa v doprovodu

Starosta obce předává šek v rámci charitativního zápasu
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legendy ledního hokeje pana Richarda Fardy.
V sestavě Mercedes týmu byla
opravdu zvučná jména, například Karel Jarůšek, Richard Dostálek, Milan
Pacanda, Josef Hron, Tomáš Polách
a samozřejmě herec Václav Svoboda,
alias Lumír ze seriálu Ulice.
Celá akce se z mého pohledu velmi
vydařila, panovala přátelská nálada
a hlavně setkání splnilo účel, protože
se na Jeníka vybralo 100.000,- Kč. Děkujeme všem, kteří se akce zúčastnili
a byli štědří.
Co se týká budoucnosti našeho
klubu FK 1932 Hrušovany u Brna, čekají nás 25. 7. 2020 a 15. 8. 2020 dvě
přátelská utkání 1. ligy ženského
fotbalu, Lokomotiva Heršpice versus Dukla Praha, což znamená, že se

na našem hřišti odehrají prvoligová
utkání. Jedná se o obrovskou prestiž
pro FK 1932, ale i pro celé fotbalové
Hrušovany u Brna. Dále jsme se přihlásili jako pořadatelé do finálového kola
Ondrašovka Cupu a od konce srpna
nás čeká to hlavní, boj o postup do
Okresního přeboru.
Chci jako předseda klubu FK 1932
Hrušovany u Brna poděkovat obci za
finanční i organizační podporu při
organizování našich akcí. Dále chci
poděkovat všem členům výboru a samozřejmě všem členům za práci při
udržování chodu našeho klubu. Všichni pracujeme pro klub na úkor svého
volného času, ale radost z podařených akcí všechny útrapy vynahradí.
Máme to rádi a myslím si, že je to
i vidět. Děkuji všem!

Petr Švancara a Václav Svoboda na charitativním zápase

Jaroslav Veselý při sekání trávy

Ze života obce

Charitativní zápas

Charitativní fotbalový zápas

Ukázkový trénink dětí

Skupinové foto ze zápasu pro Jeníka Dostála
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Inzerce

Ohrožený a vzácný „škůdce“ sysel
Kateřina Poledníková a Pavel Kadlec, foto: Kryštof Knoflíček a archiv ALKA Wildlife
Sysel, kterého díky jeho rozsáhlé kolonii v Červených vrších vnímáme jako
něco naprosto samozřejmého a bohužel mnohdy jako něco škodlivého,
je ve skutečnosti velmi ohrožený tvor
a jeden z nejvzácnějších savců Evropy.
Sysli obvykle obývají travnaté plochy, kde vytváří své kolonie. Protože
potřebují vidět do okolí na predátory, žijí tam, kde je tráva často sečená
či pasená. Jako potrava syslům slouží
především rostliny – listy, stonky i kořínky, později také semínka a různé
plody. Chutnají jim spadané třešně,
meruňky i vlašské ořechy. Nepohrdnou ale ani hmyzem nebo mladými
hraboši.
Pokud chcete pomoci syslům, pokud chcete, aby kolonie u Hrušovan
zůstala, je důležité vědět několik základních věcí: Sysli mají rádi vinice,
kde je meziřadí zatravněné. V sadech,
na mezích, loučkách je potřeba udržovat travní porosty do 20 cm. Velmi
důležité je nepoužívat rodenticidy!
Když použijete rodenticidy na hraboše, zahubíte jimi i sysla. Nebezpečím
jsou toulavé kočky a důležité je také
hlídat, co dělá pes na procházce.
Společnost ALKA Wildlife, o.p.s.,
která se ochranou a výzkumem syslů

zabývá, v současné době monitoruje
škody způsobované sysly. Důvodem
je zjistit rozsah tohoto problému a navrhnout způsob případné pomoci ze
strany státu.
V rámci svého výzkumu žádá
o spolupráci: ocení jakékoli informace o konkrétních škodách způsobených syslem, uvítá zprávy,
co sysel sežral, fotografie způsobených škod a tak dále. Se svými
zprávami a pro bližší informace se
můžete obrátit na Mgr. Kateřinu
Poledníkovou, tel. 606 598 903,
e-mail:
katerina.polednikova@

alkawildlife.eu (web: www.alkawildlife.eu; facebook.com/AlkaWildlife).

Zmapovaný výskyt sysla obecného v naší obci v roce 2020

Sysel obecný v Hrušovanech u Brna

Vyhodnocení Fotosoutěže aneb Znáte Hrušovany opravdu dobře?
Eva Kadlecová, foto: Zdeňka Doleželová
V minulém čísle zpravodaje vyhlásila Mediální komise
soutěž. Cílem bylo odhalit, jaké detaily jsou zachycené na
přiložených fotografiích.
Reakce čtenářů nás opravdu potěšila. Obzvláště
máme radost, že se do ní zapojily i děti z MŠ během jedné z prvních procházek po obci po vynucené koronavirové pauze.
Cena v kategorii dospělých putuje k paní Martě Fráňové a paní Zdeňce Doleželové. Obě obdrží volnou vstupenku na výstavu Adolf Loos. Nejen brněnské stopy, velká
část této výstavy je totiž věnovaná hrušovanským stavbám tohoto významného architekta. Děti ze třídy Kuřátka
v MŠ na Sídlišti obdrží v září speciální hromadnou cenu.
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Děti ukazují detail budovy hasičské zbrojnice

Kultura

Strom s ptačí budkou u rybníka Vodárna

Herní prvek mezi bytovými domy na ulici Žižkova

Inzerce

STAVEBNINY
HRUŠOVANY

MÍCHACÍ CENTRUM
Tel.: 777 249 012

Průmyslová zóna Hrušovany
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Kultura

Poděkujme
pomáhajícím
NAŠIM HRDINŮM V PRVNÍ LINII

ČÍSLO ÚČTU:

4200375921/6800

Poděkujme pomáhajícím
Lékaři, sestřičky, pečovatelky, sociální a terénní pracovníci, psychologové, pastorační a rehabilitační
pracovníci Oblastní charity Rajhrad jsou tu pro pacienty a klienty i v době, kdy mají kvůli probíhající
pandemii podstatně ztížené pracovní podmínky. Zasluhují hluboký obdiv a respekt.
Slova však v tomto případě zoufale nestačí. Otevíráme proto příležitost pro všechny, kteří chtějí našim
pracovníkům poděkovat a odměnit je tak za jejich profesionalitu a otevřené srdce.
Rajhradský hospic má dobré jméno a je v povědomí mnoha z vás. Pochvalné recenze však nepatří
službám jako takovým, ale lidem, kteří je poskytují. Lidem, kteří nepřestávají pomáhat, a tak trochu
upozaďují v současné situaci sami sebe.

Pokud ve vás tyto řádky rezonují, můžete svoji vděčnost vyjádřit poskytnutím
finančního daru na účet: 4200375921/6800. Vybraná částka bude rozdělena
mezi ty, kteří si ocenění zaslouží nejvíce – mezi naše srdcaře v první linii.
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Kalendář akcí červenec – září 2020
Rubriku připravuje Eva Kadlecová
11. 6. 2020 – 31. 12. 2020

Výstava Evropan Adolf Loos. Nejen brněnské stopy (Hrad Špilberk)

Červenec
20. – 24. 7. 2020

Příměstský tenisový kemp (TJ Jiskra Hrušovany u Brna)

Srpen
10. – 14. 8. 2020

Příměstský tenisový kemp – druhý termín (TJ Jiskra Hrušovany u Brna)

Září
1. 9. 2020

Začátek školního roku

4. 9. 2020

Folkový večer na letním kině (začátek v 19:00, vstupné 100 Kč, vystupuje Vojta Kiďák Tomáško)

5. 9. 2020

XVIII. ročník cyklistického kritéria Hrušovanské okruhy

Letošní hody se konat nebudou!
Pavel Kadlec
T.J. Sokol Hrušovany u Brna, každoroční pořadatel tradičních krojovaných hodů, schválil rozhodnutí, že v letošním
roce hody pořádat nebude. Klíčovým důvodem je vývoj pandemie koronaviru a stávající hygienická opatření ministerstva
zdravotnictví, kterým by jednota, jakožto organizátor, prav-

děpodobně nebyla schopna vyhovět, a není tudíž ochotna
nést odpovědnost za případné důsledky. Rozhodnutí padlo
po důkladném zvažování rizika, které jsme vyhodnotili jako
nepřijatelné. Je nám líto, že budou občané ochuzeni o tuto
velkou obecní událost, ale zdraví a bezpečnost jsou přednější.

Stejné místo, jiná doba
Pavel Kadlec, Vlasta Kadlecová, foto: Pavel Kadlec, archiv kronikářek
Srovnejte si na fotografiích, jak vypadaly Hrušovany
dříve a nyní: stejné místo, jiná doba. Pokud máte ke zveřejněným fotografiím jakékoli doplňující informace, komentář nebo pokud máte staré fotografie, o které byste
byli ochotní se podělit, kontaktujte kronikářky na e-mai-

lu kronika@ouhrusovany.cz nebo na telefonním čísle 725
772 774.
Na snímcích je ulice Příční, z pohledu od ulice Hybešovy. Stará fotografie pochází přibližně ze 70. let 20. století
z doby výstavby asfaltové komunikace.

Ulice Příční v 70. letech

Ulice Příční v roce 2020
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Z rodiny tkalce až k hraběcímu titulu.
Obdivuhodný vzestup hrušovanského rodáka
Lubomír Spáčil (Zpracováno dle Jana Burga – Historie židlochovských domů)
(Životopis hraběte Antonína Prokesche zpracoval historik dr. Bedřich Engel-Janosi, docent vídeňské univerzity)
František Prokeš byl tkalcem a žil se svou ženou Annou,
rozenou Vikušovou ze Židlochovic, v Hrušovanech. Zde se
jim narodil v roce 1768 prvorozený syn Josef a následoval druhorozený syn František Maxmilián. Krátce po jeho
narození kupují manželé Prokešovi v Židlochovicích dům
a spolu s ním i čtvrtlán (cca 2 500 m2) rolí.
V roce 1783 zapisuje purkmistr v Židlochovicích František Kugler za přítomnosti rychtáře Karla Rennera do knih
docela běžnou záležitost. Čtvrtláník František Prokeš připisuje svůj statek (dům číslo 146) s příslušenstvím svému
synu Josefovi.
Nový vlastník musí bratru Františku Maxmiliánovi vyplatit 100 zl. a zavazuje se, že rodiče, to je František a Anna
Prokešovi, budou mít v domě volné bydlení.
A zde nastává další dějství našeho příběhu.

Mladšímu synovi Prokešových Františkovi se narodil syn
Antonín, který je obdařen mimořádným nadáním. Plně se
věnuje vzdělávání a získává všestrannou vzdělanost, která
je navíc podpořena mimořádnými znalostmi jazyků. Díky
svojí píli se propracovává po karierním žebříčku a již velmi
brzo je státním úředníkem ve Vídni.
Je jen otázkou času, kdy je odeslán do Athén ve funkci
velvyslance. Za svoje služby je brzo povýšen do šlechtického stavu a stává se z něj baron.
Za věrné služby Habsburkům v rámci Rakouska –
Uherska se mu dostává celá řada ocenění a poct. Nejvýznamnější je získání hraběcího titulu. Jeho milost hrabě
Antonín Prokesch, původem z Hrušovan, vychovaný
v Židlochovicích, umírá jako slavný rakouský státník, diplomat a poeta.

Evropan Adolf Loos – Nejen brněnské stopy
Pavel Kadlec, foto: Muzeum města Brna
Na brněnském Špilberku probíhá výstava nazvaná Evropan Adolf
Loos. Nejen brněnské stopy.
Výstava představuje život a dílo
tohoto mimořádně vlivného architekta, jeho názory a pohled na architekturu. Umožňuje nahlédnout
do jím navrženého interiéru zámečku na brněnském Výstavišti, včetně
jeho designerských prvků. Věnuje se
osobě průmyslníka Viktora Bauera,
pro něhož Loos často tvořil. Ukazuje Loosovy realizované i nerealizované návrhy v Brně, v jeho okolí
nebo např. v Olomouci. Návštěvník
se dozví také o rodině Adolfa Loose, zejména o otci, který byl sochař
a kameník, a od něhož jistě získal cit
pro materiál. Výstava vysvětluje, že
Loos neovlivňoval pouze samotným
svým dílem, ale i spoluprací s redakcí časopisu „Bytová kultura“, svými
články a referáty sebranými např.
v knize Řeči do prázdna a také osobními kontakty s nastupující generací
brněnských funkcionalistických architektů,v čele s Ernstem Wiesnerem
nebo Janem Víškem.

Pro Hrušovanské je výstava zajímavá zejména z důvodu, že významný díl je věnován právě dílu
Adolfa Loose v naší obci. Kromě vily
pro ředitele cukerní rafinerie, kterou obec nedávno získala do svého
vlastnictví, je zmíněna i hlavní budova cukrovaru a objekt restaurace
u nádraží. K vidění jsou zde nejen

původní a současné fotografie budov, ale i modely zmíněných staveb.
Výstavu je možné navštívit až do
konce letošního roku, a to každý den
od 9 do 17 hodin.Vstupné je 100 Kč, snížené za 60 Kč a rodinné 230 Kč. Výstava
velmi pozornému a zaujatému návštěvníkovi zabere přes dvě hodiny, ale dá se
uspokojivě stihnout za 1,5 hodiny.

Výstavní místnost věnovaná Loosovým stavbám v Hrušovanech
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Hrušovany ve fotografiích

Charitativní fotbalový zápas (foto Josef Valoušek)

Starosta a II. místostarosta na výstavě Evropan Loos (foto Marie Rožnovská)

Stavba Sokecu – červen 2020 (foto Miroslav Rožnovský)

Kriticky ohrožený Pestrokřídlec podražcový (foto Kryštof Knoflíček)

Zasedání Komise životního prostředí (foto Eva Kadlecová)

Obec vybudovala veřejné toalety vedle nádražní budovy
(foto Vladimír Lazar)

Tzv. Loosova vila – pohled ze zahrady (foto Pavel Svoboda)

Napojování stavby „SOKEC“ na inženýrské sítě
(foto Pavel Kadlec)
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