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VĚTŠÍ NELZE

Betlém pod vánočním stromem v parku

MIROSLAV ROŽNOVSKÝ:

ptala se Eva Kadlecová

APELUJI NA VŠECHNY SPOLUOBČANY, ABY PODSTOUPILI OČKOVÁNÍ
V uplynulém roce se toho hodně
změnilo. Jak hodnotíte toto zvláštní období?
Pandemie covid-19 ovlivnila spoustu skutečností. Vykolejila normální
společenský život v obcích a zabránila občanům v uskutečnění spousty
báječných věcí. Přestal fungovat společenský život, omezila se ekonomika,
školní docházka a lidem vznikla spousta komplikací. Pandemie ničí podnikatelský život, omezuje finanční příjmy
rodin, vystavuje je tvrdé životní zkoušce a to má samozřejmě i dopad na

mezilidské vztahy. Lituji předčasných
odchodů ze životní poutě a všech dopadů na naše rodiny. Zcela opomíjím
pokles příjmů obce, zpoždění investičních akcí, které realizuje obec, neboť
zdraví je ze všeho nejdůležitější. Toto
jsou vše negativa našich životů. Chci
věřit tomu, že nás to vrátí do situace,
kdy zhodnotíme své priority. Snad se
naučíme vnímat, že i toto jsou životní
reálie, ke kterým patří dodržovaní jistých pravidel ohleduplnosti a zejména
zodpovědnosti vůči sobě, svým rodinám a spoluobčanům.

V současnosti se mluví o očkování proti covidu-19. Necháte se i vy
sám očkovat? Co byste doporučil
občanům?
Abychom se vrátili do normálního
života, apeluji na všechny spoluobčany, aby podstoupili očkování a chránili zdraví své a svých blízkých. Já se
očkuji pravidelně již šest let proti normální sezonní chřipce a proti covidu
se naočkovat určitě nechám.
Nevěřím konspiračním zkazkám
o škodlivosti a vedlejších účincích.
Naše starší generace prošla tolika očko1
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váními, že už bychom museli být mrtví
z obávaných vedlejších účinků. Vakcinace zbavila lidstvo spousty děsivých
smrtelných nemocí a já nebezpečí s ní
spojená považuji za naprosto bezvýznamná ve srovnání s tím, jaké problémy jsme my lidé už dříve vyvolali svými
ekonomickými aktivitami v životním
prostředí. Měli bychom si uvědomit, že
dýcháme špatný vzduch, máme zamořené podzemní vody nebo jedovaté
potraviny. Důsledky vedlejších účinků
tohoto znečištění nechci ani domýšlet.
Přesto jen velmi neochotně měníme
svůj způsob života.
Je už sestavený rozpočet na rok
2021? Jaké investiční akce budete
podporovat?
Rozpočet sestaven není. Naše vláda
chaoticky a na poslední chvíli připravuje státní rozpočet, daňové balíčky a další opatření. V dnešní situaci nemůžeme
zodpovědně stanovit adekvátní příjmy
obce, protože nemáme křišťálovou
kouli, a následně nastavit výdaje. Jisté ovšem je, že vinou covidu přijdeme
o velkou část příjmů, asi 8–9 milionů
Kč, a budeme se potit při sestavování
rozpočtu 2021. Určitě budu podporovat, abychom nic neubrali školám
a místním spolkům. Přibrzdíme některé
akce obce. Nyní je schváleno rozpočtové provizorium a rozpočet budeme

schvalovat 17. února. Pro mne je to zcela standardní situace a navíc, obec je na
tom celkem finančně dobře. Priorita je
dokončení rozjetých investičních akcí.
V nedávné době byly v Hrušovanech instalovány nové popelnice
na kovový odpad. Plánuje obec ještě nějaké změny v oblasti nakládání s odpady?
Parlament schválil změnu odpadového zákona a navýšil odvod finanční
částky pro stát. Obci, která má úložku
na skládku vyšší jak 200 kg na občana a rok, se zvedá poplatek z 500 Kč
na 800 Kč na občana. Je nezbytné,
abychom ještě více třídili a snižovali
ukládání odpadů na skládku. Musíme se dostat pod 200 kg na občana.
Aktuálně se na skládku ukládá asi 280
kg odpadu na osobu. Uděláme změny
ve skládkování stavebních odpadů,
zavedeme díky dotaci EU hnědé bio
popelnice, abychom se na tuto hodnotu dostali. Budeme jednat o možnosti, abychom mohli vozit spalitelný
odpad do spaloven a neukládali ho na
skládky. Mrzí mě fakt, že máme mezi
sebou občany, kteří pravidla nectí
a dluží obci celkem 1 milion korun za
nezaplacené odpady.
V roce 2021 bude dokončena
stavba Sokecu a rybářské chaty.

Existují již konkrétní plány na provoz těchto budov?
Sokec bude dokončen 30. dubna
2021 a následně kolaudován. Předpokládám, že kolaudace proběhne
úspěšně a nenastane nepředpokládaný skluz. Po novém roce proběhne
otevřené výběrové řízení na provozovatele restauračního provozu a samotný Sokec si bude obec provozovat
sama. Předpokládáme výběrové řízení na referenta pro Sokec a sportovní halu, který bude zajišťovat provoz
těchto zařízení. Dolaďujeme podklady pro tato výběrová řízení. Předpokládám, že se rada obce shodne na
podmínkách a vyhlásí tato řízení.
Rybářská chata bude primárně sloužit Klubu rybářů, ale umím
si představit, že by tam po dohodě
mohly proběhnout pro naše děti i příměstské tábory nebo jiné společenské
akce. Čas ukáže možnosti smysluplného využití. Musím říci, že se rybáři už
těší na nový domov.
Do nového roku 2021 přeji všem lidem dobré vůle spokojenost, toleranci, rodinnou pohodu a zejména zdraví. Bez zdraví nebude spokojenost,
nebude štěstí a radost ze života. Chtěl
bych lidem připomenout, že jsme lidé
chybující a toleranci potřebujeme.
A na závěr: chyby dělají z lidí lidi.

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:
 přijetí sponzorského daru: stolní
elektrické trouby v hodnotě 3 277
Kč do majetku příspěvkové organizace MŠ Hrušovany u Brna od spol.
INSTALA – MONT, s.r.o.;
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 dodatek č. 4 SOD ze dne 28. 4. 2017
se spol. caraa.cz s. r. o., který navyšuje smluvní cenu díla o 278 300 Kč vč.
DPH za autorský dozor, přepracování a doplnění projektové dokumentace Sokec;
 objednávku č. 52/2020 na provedení deratizace kanalizační sítě u společnosti Deratizace 4 D, s.r.o., za dohodnutou cenu 36 300 Kč včetně
DPH v termínu do 30. 11. 2020;
 objednávku na servis a opravu
výtahu na zdravotním středisku
u spol. VÝTAHY BRNO s.r.o. v ceně
32 973 vč. DPH;

 řád veřejného pohřebiště obce
Hrušovany u Brna v souladu se zákonem 256/2001 Sb., zákon o pohřebnictví;
 dodatek č. 3 smlouvy č. 12252792 uzavřené dne 18. 5. 2017, nyní nově pod
číslem 9000080399, se společností
E.ON Distribuce, a.s., kterou se prodlužuje termín připojení k distribuční
soustavě do 31. 12. 2021 (prodloužení
termínu vybudování odběrných míst
elektrické energie v ulici Stávání);
 dodatek č. 1 Smlouvy č.
OS201320002371 se společností
EKO-KOM, a.s., o zapůjčení nádob

na separaci kovů;
 objednávku na úpravu plochy za
fotbalovým stadionem u p. Bohumila Tomana, IČ: 13373081, cena do
80 000 Kč vč. DPH;
 darovací smlouvu na dar pro obec
Hrušovany u Brna ve výši 10 000 Kč
jako příspěvek pro potřeby jednotky sboru dobrovolných hasičů;
 záměr pronájmu nebytového prostoru po uvolněné zubní ordinaci.
Zastupitelstvo obce schvaluje:
 aktualizovaná Pravidla finanční
spoluúčasti investorů na rozvoji
obce Hrušovany u Brna;
 Pravidla pro pronajímání pozemků,
bytů a nebytových prostor ve vlastnictví obce Hrušovany u Brna 2020
s účinností od 17. 11. 2020;
 veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální neinvestiční do-

tace ve výši 56 000 Kč pro FK 1932
Hrušovany u Brna na opravu fotbalového hřiště, zvýšení jeho kvality
a zlepšení vsaku povrchové vody
s realizací a vyúčtováním do 15.
prosince 2020;
 obecně závaznou vyhlášku č.
3/2020, kterou se ruší obecně závazná vyhláška obce č. 2/2001 Řád
veřejného pohřebiště v Hrušovanech u Brna;
 rozpočtové provizorium obce na
rok 2021;
 dodatek č. 04 Smlouvy o přeložce zařízení distribuční soustavy č.
13007647 ze dne 22. 12. 2016 (nyní
nově pod číslem 9090001371) se
společností E.ON Distribuce, a.s.
Dodatkem se prodlužuje termín realizace do 31. 12. 2021. (prodloužení
termínu realizace přeložky vedení vysokého napětí v ulici Stávání);
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 dodatek č. 1 smlouvy o dílo „Sokec
společensko-kulturní centrum“ se
společností Navláčil stavební firma,
s.r.o, IČO: 25301144, kterou se navyšuje nabídková cena kvůli vícepracím o 1 189 610,76 Kč bez DPH
a prodlužuje termín realizace díla
do 30. 4. 2021;
 výzvu k podávání žádostí o dotace
z rozpočtu obce na rok 2021.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
 petici č. j. HUB-2158/2020 za zachování placených parkovacích
míst občanů Sídliště v Hrušovanech
u Brna a potvrzuje své usnesení č.
26/9/2019, kterým schválila prováděcí dokument OZV 4/2019 s vymezením trvalých parkovacích míst
(zastupitelstvo potvrdilo rozhodnutí
zrušit vyhrazené parkování na Sídlišti, ul. Malinovského a Příční).

Obecní poplatky 2021
Pavel Kadlec
Níže je přehled nejběžnějších místních poplatků, které hradí občané obci Hrušovany u Brna pro rok 2021.
Poplatky se budou vybírat od 18. 1. 2021 vždy jen v úřední dny: prozatím v pondělí a ve středu od 12:00 do 17:00
v hotovosti i platební kartou. Preferujeme bezhotovostní
platby převodem na účet obce 2022877339/0800, jako
variabilní symbol se uvádí číslo domu a do poznámky
příjmení poplatníka.
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů („poplatek za odpady“)
Základní výše poplatku je 550 Kč.
Pokud občané v roce 2020 třídili odpad do modré a žluté popelnice přidělené do domácností, může být částka jiná, než je
zde stanovena. Při vytřídění 35 % - 55 % hmotnosti odpadu
je sleva 100 Kč a v případě vytřídění více než 55 % hmotnosti odpadu je sleva 200 Kč na osobu. Doporučujeme, abyste
si před zadáním bezhotovostní platby zavolali na pokladnu
OÚ, pí Jana Seďová (tel. 547 236 117) a zjistili konkrétní výši.
Poplatek platí všichni občané přihlášení k trvalému pobytu
v obci, a to i ti, kteří mají adresu na ohlašovně. Děti do šesti let
poplatek neplatí. Povinni platit jsou i cizinci, kteří mají na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo kteří na území ČR pobývají přechodně po dobu delší než 3 měsíce, dále
také cizinci dle zákona o azylu a zákona o dočasné ochraně
cizinců. Dále se poplatníkem stává fyzická osoba, která má ve

vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo
rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická
osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou
osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu
nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně. Tento poplatek
je splatný do 31. 5. 2021.
Poplatek za psa
V případě tohoto poplatku se obecně závaznou vyhláškou
č. 1/2019 výrazně změnily výše sazeb:
Základní sazba za každého psa činí 400 Kč,
snížená sazba je 200 Kč za každého psa.
Na sníženou sazbu poplatku má nárok takový držitel psa,
který je osobou starší 65 let, dále poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu.
Splatnost poplatku je do 31. 3. 2021.
Poplatek za vyhrazené trvalé parkovací místo
Poplatek za vyhrazené trvalé parkovací místo zůstává pro
rok 2021 stejný jako v letech předchozích: 1 000 Kč. Je splatný do 31. 3. 2021.
Platby za hřbitovní místo a z pronájmu pozemků proběhnou do 31. 3. 2021 v souladu s platnými nájemními
smlouvami.
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Chodíte krmit labutě?
Pavel Kadlec, foto: Pavel Kadlec
Odmala jsem rád chodil k rybníku krmit vodní ptáky, především labutě. Vždy jsem jim nosil pečivo a měl jsem pocit,
že jim tím prospěji. Bohužel tomu tak není a faktem je, že
pečivo labutím a kačenám může ublížit.
Čím a kdy tedy krmit?
Nejvhodnější jsou přirozené potraviny jako obiloviny
(pšenice, žito, oves a další), kukuřice (nemusí být vařená,
stačí čerstvá nebo rozmražená), hrách, cizrna, salát, listová
zelenina, vařené brambory. Vhodné jsou i odřezky nebo
slupky ze zeleniny. Prodávají se i speciální granule pro vodní
ptactvo.
Čemu se rozhodně vyhnout?
Ublížit mohou kořeněné, slané, sladké a mastné potraviny, nevhodné jsou zbytky kuchyňských jídel. V žádném
případě nejsou vhodné plesnivé nebo zkažené potraviny.
Vyhnout bychom se měli krmivu s ostrými hranami, které
by mohlo ptákům poranit jícen.
Jak je to tedy s pečivem?
I když pečivo ptákům chutná, není pro ně vhodné, protože v něm chybí vitamíny a minerály potřebné pro jejich
zdraví. Ve větším množství může i ublížit. Mláďatům může

dokonce způsobit vývojové defekty např. křídel, proto je
zcela nevhodné přikrmování pečivem během hnízdní sezony. Tvrdé pečivo je jeden z příkladů nevhodného krmiva
s ostrými hranami, které je pro ptáky nebezpečné.
Důležitá je také střídmost: když už přikrmovat, tak v zimním období, zejména v období mrazů. Nevhodné je přikrmovat v případě, že se nachází příliš mnoho jídla na jednom
místě.
Příště si raději vezmu k rybníku pro labutě místo rohlíku
uvařenou bramboru nebo slupky od mrkve.
Zdroj: Česká společnost ornitologická - www.birdlife.cz
(https://www.birdlife.cz/zapojte-se/pomoc-ptakum/prikrmovani/prikrmovani-vodnich-ptaku/)

Sázení u kynologického klubu a u Šejby
Pavla Dratvová, foto: Jitka Plháková
Dne 20. 11. 2020 proběhlo sázení
ovocného sadu u kynologického klubu
ve spolupráci s organizací Sázíme stromy. Tato organizace zajistila stromy,
které letos sponzorovala společnost
Adaptech, a my zajistili dobrovolníky,
kteří pomohli s jejich výsadbou. Akce
se zúčastnilo několik dospělých i dětských dobrovolníků. Bylo zde vysazeno
12 kusů stromů: 2 ořešáky, jedna podzimní a jedna letní jabloň, dvě třešně,
tři švestky, hrušeň a dvě jedlé jeřabiny.
Zároveň byly vysazeny 2 duby a jedna
smuteční vrba u rybníka Šejba.
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Stejné ovocné dřeviny jsme již
v roce 2017 zasadili se žáky zdejší ZŠ
a Táborníky podél Šatavy u Wembly.
S péčí o tyto stromy obci pomáhají
další místní dobrovolníci, kteří dřeviny
v rámci loňské výzvy „adoptovali“.
Nové stromy jsme vysadili s aktivními rodinami v Hrušovanech u Brna
a Vojkovicích.
Pokud by vás zajímalo, kde v Hrušovanech rostou ovocné dřeviny na
obecních pozemcích, sestavili jsme
přehlednou mapu, která je volně dostupná na webových stránkách obce,

v sekci životní prostředí. Jejich plody si
již brzy budete moci natrhat bez obav,
že byste někomu kradli. Jedná se většinou o mladé stromy, proto prosíme
o ohleduplnost, abyste je nepolámali.
A pokud jste při procházce obcí narazili na pěknou dřevinu a nevíte, jak
se jmenuje, je možné si vše o ní zjistit
na portálu www.stromypodkontolou.
cz v odkazu Mapa. Zde najdete evidované dřeviny, se zhodnocením jejich
zdravotního stavu, a to nejen v Hrušovanech, ale v mnoha dalších městech
a obcích.
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Nové kontejnery
na kovový odpad
Pavel Kadlec, foto: Pavel Kadlec
Obec získala do zápůjčky 10 kusů nových
kontejnerů na třídění kovových odpadů
a rozmístila je po obci. Plechovky a podobný
odpad nyní mohou občané pohodlně vyhodit v docházkové vzdálenosti. Rozměrné
kovové předměty je potřeba i nadále vozit
výhradně na sběrný dvůr. Pro třídění čistého
hliníku je na sběrném dvoře připravena samostatná nádoba. Nadále platí, že plechovky
od nápojů z tenkého hliníku se mohou vyhodit i do žlutých odpadových nádob.

Pomoc obětem znásilnění. Mýty a předsudky
Bílý kruh bezpečí, z.s.
Znásilnění, jako každé sexuální
násilí, je nepřenosná a krutá osobní
zkušenost, která oběť může poškodit
fyzicky i psychicky. Jak je možné obětem tohoto trestného činu pomoci?
Jaké mýty a předsudky ve společnosti
ohledně znásilnění existují? Co je to
druhotná traumatizace oběti?
Znásilnění je trestný čin. Dopustí se
ho ten, kdo násilím nebo pohrůžkou
bezprostředního násilí donutí jiného
k souloži nebo k jinému obdobnému
pohlavnímu styku nebo kdo k takovému činu zneužije bezbrannosti jiného.
Sexuální násilí je obestřeno řadou
mýtů. Ačkoli realita je odlišná, mohou zakořeněné předsudky ovlivnit
chování některých odborníků i části
veřejnosti. Velmi častým mýtem je
například domněnka, že znásilnění se dopouští cizí osoba, která svou
oběť před činem nezná, případně je
to osoba, která je psychicky vyšinutá,
nápadná svému okolí. Podle údajů
o znásilnění jsou však pachateli většinou osoby, které oběť znají, např. kamarád, soused, manžel nebo kolega
z práce. Nejedná se tedy o osoby nápadné nebo duševně nemocné, zpravidla jimi bývají osoby žijící ve spořádaných rodinných a společenských
vztazích. Poněvadž s obětí vstupují do
běžného sociálního kontaktu nebo
jsou s ní v nějakém druhu vztahu, neprobíhá znásilnění vždy formou zá-

keřného přepadení. Některé z obětí se
zpočátku pokouší o fyzickou či verbální obranu, odpor, smlouvání, ovšem
strach o život, fyzická převaha pachatele způsobí, že zablokuje schopnost
oběti se aktivně bránit. Domněnka, že
se oběť znásilnění po celou dobu aktu
masivně brání, je tedy dalším častým
předsudkem.
Následkem sexuálního násilí může
být celá škála zranění – od lehčích, po
středně těžká; někdy se dokonce obejde bez výraznějšího poškození. Těžká
fyzická újma na zdraví není ve většině
znásilnění přítomna. Závažná je vždy
traumatizace psychická. Šok z toho, že
známá či blízká osoba je schopna takového násilí, spolu s pocity studu, viny
a strachu se podepisují na neschopnosti oběti ihned kontaktovat policii
nebo vyhledat jinou odbornou pomoc.
Nesoulad mezi představami o tom
„jak má znásilnění vypadat“ a realitou,
tedy jak skutečně proběhlo, vedou
nezřídka ke zjednodušeným závěrům
a vyvolávají nedůvěru vůči obětem
násilí. Zlehčováním, bagatelizováním
nebo jen neznalostí je tak vytvářena
druhotná traumatizace oběti. Velmi
zraňující pro oběť je zejména reakce nejbližšího okolí – rodiny a přátel.
Oběti se potýkají s nepochopením,
odsouzením, výsměchem či obviňováním. V důsledku toho je pak oběť
nucena měnit zaměstnání, školu

nebo bydliště, což často vnímá jako
další trest. Neméně závažné jsou však
projevy některých profesionálů. Oběti se setkávají s necitlivým přístupem
lékařů a zdravotního personálu, psychologa, policistů nebo obhájce obviněného.
Oběť ztrácí sebedůvěru, pocit
bezpečí a důvěry, stahuje se do sebe
a může mít strach z lidí. Doprovodnými znaky bývá narušení stávajícího
partnerského vztahu a vztahů v rodině. Oběti se potýkají s fyzickými a psychickými dopady, jako je nespavost,
podrážděnost, úzkost a smutek.
Bílý kruh bezpečí nabízí obětem
znásilnění možnost absolvovat psychoterapii zacílenou na konkrétní
potíže oběti, pomáhá při orientaci
v trestních záležitostech a může prostřednictvím svých kvalifikovaných
odborníků doprovázet oběť při jednání u soudu jako důvěrník. Tím vším
se snaží z oběti sejmout pocit viny,
napomáhá ošetření jejího strachu,
stabilizaci celkového stavu a ulehčení
návratu do běžného života.
Bílý kruh bezpečí, z.s.
regionální pobočka v Brně,
Slovinská 41, 612 00 Brno
Tel.: 541 218 122 | www.bkb.cz |
BKB facebook
NON-STOP linka pomoci obětem
kriminality a domácího násilí: 116 006
5
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Představujeme zastupitele obce: Jan Šnajnar
Rubriku připravuje: Eva Kadlecová, foto: Jan Šnajnar
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 Janem Šnajnarem.
• Má 57 let, je ženatý, má dvě děti
(Kateřina 30 let, Jana 27 let).
• V Hrušovanech žije od narození.
• Vystudoval Provozně ekonomickou
fakultu na Mendelově univerzitě
v Brně. Pracuje jako ekonom, účetní
v obchodní firmě se stavebninami.
• Zájmy: největším koníčkem jsou Táborníci, dále příroda, hra na kytaru
a sport (nyní už spíš pasivně)
• V zastupitelstvu je páté volební období. V letech 2002 – 2006 byl neuvolněný místostarosta, dvě volební
období působil jako radní obce.
• Postupně byl členem i předsedou
kontrolního výboru, finančního výboru a komise pro kulturu a mládež. Aktuálně je předsedou finančního výboru.
• Není členem žádné politické strany, v letech 1988 – 1989 byl členem
KSČ. Do zastupitelstva byl zvolen
jako nestraník za Mladou změnu.
Proč jste kandidoval do zastupitelstva?
Má to prakticky dva důvody. Jeden
z nich je, že mi není cizí nic, co se týká
veřejného dění v obci. Vždy jsem se
zajímal o to, co se děje v Hrušovanech.
Byl jsem velmi rád, že se kolem Žofky
z Horroru a sokolovny začala formovat
skupina mladých lidí, kteří se zajímali
o dění v Hrušovanech. Navíc mě v roce
2002, kdy poprvé kandidovala Mladá
změna, oslovil Mirek Edler, abych s nimi
šel do voleb, i když už jsem zrovna nebyl
úplně nejmladší. V té době jsem neměl
žádné ambice a ani zkušenosti. Jsem
rád, že se celá řada aktivních lidí v Mladé
změně vyprofilovala z Táborníků.
Jaké jsou vaše priority v obci?
Protože se pohybuji kolem mládeže, tak jedna z mých priorit jsou aktivity pro děti, sportovní činnost a pod6

pora spolků. Myslím, že spolky vytváří
celý veřejný život a dění v obci. Když se
lidé schází, tak s tou obcí daleko více
žijí. Bohužel, čím dál víc vidím, a moc
mě to mrzí, že se Hrušovany stávají jen
vesnicí na přespání. U mnoha přistěhovalých je to asi i otázka času, že nejsou
zatím s naší obcí sžití a že se asi necítí
být úplně Hrušovaňáky. Nicméně si ale
také nemyslím, že se starousedlíci vyloženě hrnou do aktivit. Samozřejmě
chápu, že těch možností v obci asi není
tolik jako v Brně. Ale i tak se zde dají
najít možnosti vytvářet nějakou činnost a zapojit se do ní. Mám za to, že
spolkovou, kulturní i sportovní činnost
se obec snaží dostatečně podporovat.
Mým přáním a snahou je, aby se v obci
organizovalo co nejvíce akcí, aby lidé
měli pocit, že jsou do dění obce více
vtaženi. Věřím, že tomu napomůže
otevření Sokecu a celého jeho areálu.
Co byste v obci změnil?
Byl bych rád, kdyby se občané více
podíleli na dění v Hrušovanech, účastnili se jednání zastupitelstva a vedení
obce častěji připomínkovali. Připouštím, že je celá řada věcí, která by se
dala řešit jinak. Je potřeba, aby tu byla
zpětná vazba. Samozřejmě není možné všechno změnit. V současnosti vnímám, že bude větší tlak na parkování
aut a na druhou stranu na zeleň. Což je
střet, který je těžko řešitelný. V mnoha
domácnostech už nejsou jen dvě auta,
ale i více a díky tomu ubývá zeleně. To
jsou palčivé otázky, kvůli kterým se už
občané dostavili na zasedání zastupitelstva. Jejich přání ohledně parkování
nebylo úplně ideální, ale bylo dobré, že
na zastupitelstvo přišli a svůj požadavek přednesli. Pokud nedojdou, tak se
o tom problému nedozvíme a nemáme ani zpětnou vazbu.
Neměla by teda obec pracovat
i na jiných možnostech komunikace s občany? Třeba i ve spojitosti se
současnou situací kolem koronaviru není pro některé občany možné
nebo bezpečné přijít na veřejné zasedání zastupitelstva.

Určitě ano. Například prostřednictvím facebooku by to bylo možné. Problém samozřejmě je, když zpětnou odpověď občané nezískají, mohou se pak
domnívat, že to nemá smysl. Chápu, že
při vytíženosti zaměstnanců a vedení
obce není snadné odpovídat neustále
na další a další připomínky, byť jsou
oprávněné. Ale samozřejmě to vnímám jako chybu.
Byl byste pro to, aby se jednání
zastupitelstva přenášelo on-line?
Mně osobně by to nevadilo. Ale
spíš bych se klonil k tomu, aby občané
na jednání chodili osobně. Přeci jen je
při osobním setkání možné diskutovat
a slyšet názory občanů přímo. Taky si
myslím, že je tímto způsobem možné
vyřešit hodně věcí hned.
Jste v zastupitelstvu s vaší dcerou. Co na to říkáte?
Samozřejmě mě těší, že i ona má
potřebu se podílet na dění v Hrušovanech. Myslím si, že může přinést elán
a mladistvý postoj. A jsem rád, že dostala důvěru od občanů.
Ona řekla, že si většinou notujete, ale že jste oba zároveň tvrdohlaví.
Nemyslím, že jsem v pravém slova
smyslu tvrdohlavý. Je to střet názorů,
střet otce s dcerou a střet generací, ale

nestalo se, že by to přerostlo ve spory nebo hádky. Máme někdy rozdílné
pohledy na věc, ale není jich mnoho.
I když už spolu nebydlíme, tak se často
o obci bavíme.
Velká část občanů vás má spojeného s Táborníky. Jak dlouho tento
spolek existuje? Proč nejste součástí
Junáka, ačkoliv má tato organizace
podobnou náplň činnosti?
Oddíl Táborníků vzešel z junáckého
oddílu, který zde začal fungovat po 2.
světové válce a byl dvakrát donucen
přerušit svou činnost. Při druhém nuceném přerušení v roce 1972 vznikl na
přání dětí, protože chtěly pokračovat
v činnosti, oddíl Táborníků pod pionýrskou organizací. Tehdejší naši vedoucí
se museli oficiálně vzdát skautských
ideálů, ale přesto je nadále předávali
dětem. Po roce 1989, kdy se mohly podobné organizace přeměnit v Junáka,
byla opět tato varianta možná. Rozhodli jsme se však jít vlastní cestou. Na
jedné straně mne to mrzí, protože ideály junáctví mám pořád v sobě. Ale na
druhé straně jsem přesvědčený o tom,
že naše tehdejší rozhodnutí být nezávislí bylo správné. Celá dnes už více
jak třicetiletá novodobá činnost oddílu Táborníků nám ukazuje, že ta naše
„posedlost“ dávat oddílu maximum se
projevuje i u mladších vedoucích, kteří
postupně Táborníky přebírají.
V roce 2014 jsme zorganizovali na
našem tábořišti v Újezdě sraz vedoucích ke 40. výročí uskutečnění prvního
tábora v údolí řeky Rokytné v Přešovicích/Újezdě. Bylo pozvaných téměř
150 vedoucích, kteří se za celou tu
dobu nějakým způsobem podíleli na
vedení táborů. Zúčastnila se nás tehdy
více jak stovka vedoucích včetně zakladatelů hrušovanského Junáka. Troufnu
si říct, že bylo nad všemi kronikami i při
vyprávění všech prožitých zážitků na
co vzpomínat.

a rozvíjíme kreativitu při rukodělných
činnostech. Vyvrcholením celoročních
oddílových aktivit je letní stanový tábor. Podstatu naší činnosti ale vidím
hlavně v tom, že děti učíme hrát si
spolu, necháváme jim větší volnost
v rámci daných pravidel, mohou se
zde více tzv. „vyblbnout“. A při tomto
všem si hledají místo ve svém kolektivu, mezi kamarády. Učí se soutěživosti,
přizpůsobení se kolektivu, kde si musí
navzájem pomáhat a tolerovat ostatní. A právě v tomto spatřuji ten hlavní
smysl naší práce s dětmi.
Co konkrétně máte v oddílu na
starosti vy?
Já jsem vedoucí oddílu. Stále více
práce, převážně programovou náplň,
nechávám na družinových vedoucích,
respektive na radě oddílu. Program
vytváří spíše ti mladí. Já se starám o organizaci akcí, hospodaření oddílu. Myslím si, že je důležité zmínit, že všechny
aktivity jsou připravované společně
všemi vedoucími, přičemž každý z nich
se zaměřuje na trochu jinou činnost,
někdo se stará o fotky, o kroniku, někdo o web, inventář a podobně. Administrativu a dotace řešíme víceméně já
s Katkou. Evidenci členů má na starosti
zase jiný vedoucí, máme to rozdělené.
Jak vznikla přezdívka Major?
Už ani přesně nevím, kdy a jak
vznikla. Bylo to tak, jak obvykle vznikají přezdívky, že někdo řekne Honza
je Major a ono se to ujalo. Dříve se to
vyslovovalo anglicky a dnes jen čes-
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ky Major. Je to samozřejmě spojeno
s trempováním, s Táborníky.
Jak vás osobně ovlivnila situace
kolem koronaviru?
Pro mě je to blesk z čistého nebe.
Ekonomika šlapala, lidé se více bavili.
Vše fungovalo rámcově bez větších
problémů a covid zamíchal kompletně
se vším. Samozřejmě nejhorší je, že se
to týká zdraví. A také, že se názory na
řešení této situace tak diametrálně různí. Je nesporné, že s tímto onemocněním celá řada lidí umírá. Ale má to vliv
na všechno, bezesporu na ekonomiku.
Hrozné je také, že se teď vůbec nemůžeme scházet. A to myslím obecně, nejen v rámci Táborníků. A jsem přesvědčený, že i toto lidem chybí.
Necháte se očkovat proti covidu?
Přemýšlel jsem o tom a asi se nechám očkovat. Přeci jen už nejsem nejmladší a také s věkem už přibývá riziko
komplikací. A navíc je to snad šance,
jak se z této situace dostat.
Stále více se mluví o omezování
výdajů obce. Je podle vás ještě nějaká akce, která by se měla do konce
volebního období stihnout?
Pokud jsou některé akce v rozběhu,
jako projektová činnost, stavební řízení, které by se muselo přerušit, měly by
se dokončit. Uvidíme, jaký bude skutečný výpadek příjmů. Jisté je, že nějaký určitě bude. Ale nezastavoval bych
věci, které už běží. Bude samozřejmě
náročné, vybrat to, co se pozastaví.

V čem spočívá vaše práce v Tábornících?
Děti učíme poznávat přírodu
a správnému chování v ní, zásady táboření, morseovku, uzlování a další
dovednosti. Pořádáme během roku
soutěže mezi družinami, výlety jednodenní i vícedenní s celým oddílem
7
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Měla by podle vás obec šetřit na
svém provozu? Starosta v tomto čísle hovoří o plánu zřídit nové pracovní místo referenta kultury a sportu.
Nejsou to podle vás zbytečné výdaje?
Myslím, že určitě ne. Momentálně je
to načasované v dost nevhodné době,
ale obec, která má 3,5 tisíce obyvatel, si
zaslouží někoho, kdo se o tuto oblast
bude starat profesionálně. Nyní je to
postavené hlavně na aktivitě kulturní
komise, což se už nedá po práci stíhat.
Potom je otázka, zda má vzniknout
celý úvazek, nebo jen částečný. Byl
bych rád, kdyby tento člověk organizoval koncerty, výstavy a lidé se mohli
scházet.
Samozřejmě hrozí omezení dotace
pro spolky, pokud situace bude opravdu špatná. Bude nutné, aby se i ony
trošku omezily. Na samotných provozních výdajích není možné moc ušetřit.
Jako až úplně poslední věc bych zvažoval prodej obecního majetku, protože
si myslím, že je to dobré uložení peněz.
Trápí mě třeba v případě Loosovy
vily, že se o takové památky nestará stát. Jsem rád, že se objekt koupil,
protože to pomůže k záchraně této
významné stavby i propagaci Hrušovan. Stát by ale na zachování takovéto

památky měl dávat mnohem víc peněz
nebo ji celou finančně zajišťovat.
Budete kandidovat i příští volební období?
Vnitřně s tím nemám problém. Můj
náhled, že chci pracovat pro obec, se
nemění. Když bych kandidoval, tak
za Mladou změnu. Jen mám trochu
problém s názvem uskupení, za které
budu kandidovat, protože si už jako
mladý opravdu nepřipadám. Působí to
trochu legračně.
Přijal byste pozici starosty, místostarosty či radního?
Starosty určitě ne. Já osobně se na
to necítím. Nemyslím, že bych to zvládal, vnitřně bych se tím trápil. Jsem přesvědčený, že nejsem vhodný kandidát.

je, že už se cítím unavený a ten elán, co
jsem měl před deseti lety, už tu není.
Dokážu si ještě představit, že bych byl
v radě. Pozici místostarosty bych ale
musel hodně zvažovat a myslím si, že
uvolněnou pozici bych asi nevzal.
Kdo by podle vás měl být starosta?
Sám za sebe vidím jako starostu
Dušana Knoflíčka. Protože on je člověk,
který je odborník přes investiční záležitosti a stavby. Dokáže komunikovat
a přesvědčit lidi. On na to má i povahu.
Konflikty dokáže dobře vstřebat a umí
prezentovat své názory. Ve věci Loosovy vily je jeho přínos jednoznačný.
Nevím, jaké strany hodlají kandidovat,
ale mám z nadcházejících voleb trochu
obavy. Budu rád, když sestaví kandidátku i další strany či seskupení.

Někteří zastupitelé v minulých
číslech vás ale zmiňovali jako vhodného kandidáta na starostu.
Nevím, čím to je. Asi tím, že jsem tu
známý v souvislosti s vedením Táborníků. Nejsem konfliktní a nevyčnívám.
Jsem komunikativní a snažím se vycházet s lidmi. Možná z tohoto pohledu
ano. Ale starosta musí přesvědčit lidi
a stát si za svými názory. Přesvědčování není zrovna moje parketa. Druhá věc

Chtěl byste něco na závěr vzkázat
občanům?
Hlavně ať tuto dobu přečkáme ve
zdraví. To je věc, kterou potřebujeme
všichni. Také neztrácet optimismus
a víru, že bude líp a že se vrátí věci do
normálního stavu, i když to tak snadné
nebude. A chtěl bych, aby hrušovanští
občané skutečně cítili, že jsou Hrušovaňáci, a žilo se nám zde spokojeně.

ním roce zrušena. Do září 2021 bude
probíhat stavba nové rybářské klubovny - prosím o dodržování bezpečnosti
kolem rybníka.

Jménem Klubu rybářů všem přeji
do nového roku 2021 hodně zdraví,
štěstí, lásky, osobních i pracovních
úspěchů.

Klub rybářů
Lukáš Zekl
Všechny členy Klubu rybářů informujeme, že zákaz lovu ryb na rybníku
je od 1. 1. 2021 do 28. 2. 2021. Výroční
členská schůze Klubu rybářů je v letoš-

Klub rybářů Hrušovany u Brna
Klub rybářů oznamuje všem občanům Hrušovan, že zahajuje
prodej povolenek k lovu ryb na místní rybník Vodárna, který
je vyjmut ze svazového rybolovu a jako revír je již zrušen.
Každý nový zájemce musí předložit platný občanský průkaz
a přinést malou fotografii na členský průkaz.
Prosíme všechny členy, aby při prodeji povolenky předložili
členský průkaz s fotografií!
Za mládež do 15 let je zcela odpovědný zákonný zástupce
– rodič!
Prosím pozor – při prodeji povolenky budou nutná jistá
opatření z důvodu pandemie covidu–19:
a) vstup jednotlivě do rybářské chaty – vždy pouze 1 člen
8

(doba vyřízení je individuální, prosím počítejte 5–10 minut/
osoba);
b) povinná rouška na ústech a nosu po celou dobu pobytu
v rybářské chatě;
c) dodržování rozestupů 2 metry.
První prodej povolenek se uskuteční v sobotu 20. února 2021
od 10:00 do 14:00 hod. na rybníku v rybářské klubovně.
V případě zájmu vám na veškeré otázky rád odpoví:
LUKÁŠ ZEKL, předseda Klubu rybářů
Mobil: +420 728 788 387, e-mail: zeklluk@seznam.cz

Ze života obce
ZŘIZOVATELEM JE OBEC HRUŠOVANY U BRNA

Klub rybářů Hrušovany u Brna
Rybářská klubovna, ulice Vodní, Hrušovany u Brna 66462

Výdej povolenek Klubu rybářů na rok 2021
Klub rybářů vydává povolenky
– jednodenní, roční, závodní:
Únor
20. 2. 2021 od 10:00 do 14:00 hod. – na klubovně
27. 2. 2021 od 10:00 do 14:00 hod. – na klubovně
Březen, duben, květen, červen, červenec, srpen, září
Pondělí – pátek: po telefonické domluvě, prosím vždy volat
předem
Sobota: od 10:00 do 14:00 hod. – na klubovně

Říjen a listopad
Pondělí – neděle: po telefonické domluvě, prosím vždy volat
předem
Prosinec/leden 2022 – vybírání rybářských lístků + sumářů
Sobota: 11. 12. a 18. 12. 2021 vždy od 09:30 do 11:30 hod.
8. 1. a 15. 1. 2022 vždy od 09:30 do 11:30 hod.
Kontaktní osoba: LUKÁŠ ZEKL, předseda Klubu rybářů
Mobil: +420 728 788 387; e-mail: zeklluk@seznam.cz

Sokol Hrušovany u Brna: Zimní spánek přerušil jen Mikuláš
Pavel Kadlec, foto: Roman Ivičič
Po loňské první zkušenosti s organizací příjezdu
Mikuláše a rozsvěcením vánočního stromu jsme se těšili
na letošní událost. Bohužel
s ohledem na všeobecné
přísné hygienické podmínky
bylo už od listopadu jasné, že
se s dětmi u vánočního stromu nesejdeme. Nedalo nám
to, a tak jsme aspoň přesvědčili Mikuláše, aby se u rozsvěcení stromu nechal natočit na
video a na dálku spolu s čerty
a andělem pozdravil Hrušovanské.
Prakticky veškerá sportovní činnost byla v uplynulém
období přerušena. Pouze
volejbalisti smíšeného týmu
si zorganizovali v souladu
s přísnými epidemiologickými opatřeními pár tréninků,
podobně tanečníci. Nově se
v rámci Sokola podpořila aktivita členů hrajících tenis, jakožto jednoho z povolených
sportů v době nouzového
stavu.
Přejeme všem pevné zdraví v roce 2021 a brzké setkání
na našich akcích a kroužcích.
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Advent s Táborníky
Kateřina Fraňková
Táborníci mají obvykle v předvánočním čase nabitý program. Mikulášskou besídku s řáděním čertů a sladkou nadílkou střídá rukodělná dílnička pro děti a tradiční gastronomické
speciality na vánočním jarmarku. Plejádu adventních aktivit uzavírá vánoční besídka pro děti s předáváním ručně vyráběných dárků a především divadelní představení v podání našich
vedoucích. V roce 2020 nás však nic
z toho nečekalo. Před vedoucími tak
byla volba, zda se smíří s tím, že děti
o tento bohatý program přijdou, anebo zda vymyslí alternativu alespoň
zčásti nahrazující předvánoční radosti. A jistě mluvím za všechny děti, když
prozradím, že jsme rádi, že v čase,
kdy je jakákoliv volnočasová aktivita
vládními restrikcemi zakázaná, našli
v sobě vedoucí Táborníků chuť a sílu
a rozhodli se alespoň v omezené formě děti potěšit.

Mikulášskou besídku vedoucí omezili na zřejmě nejoblíbenější část této
akce, kterou je bezesporu předání nadílky všem dětem oddílu. A tak každý
člen pěti družin po uslyšení domovního zvonku našel za svými dveřmi balíček s překvapením. A tímto překvapením nebyly jen sladkosti a ovoce, jak
by kdekdo čekal. Důležitým obsahem
byl také přístup do online adventního
kalendáře, který od počátku prosince až do Štědrého dne odkrýval vždy
jedno překvapení. A tak můžeme říct,
že děti měly až do příchodu Ježíška od
vedoucích vždy jeden drobný dáreček
v nejrůznější podobě. Prostřednictvím
odkrývajících se políček adventního
kalendáře mohly zhlédnout videa
z výletů či z tábora, dozvěděly se zajímavé informace o Vánocích nebo prosincové přírodě, naučily se recepty na
vánoční cukroví, poslechly si známé
písničky v podání vedoucích, zahrály

si zábavné hry nebo se také dozvěděly vítěze vyhlášené mikulášské soutěže o nejvtipnější popisek k táborové
fotce. A zasmát se mohly nejen nad
výherním popiskem, ale nad celou
galerií soutěžních fotek. Určitě vás napadá, co by se tak mohlo skrývat pod
políčkem s číslem 24. A jistě nad tím
přemýšlely i děti. Na Štědrý den se odhalení dočkaly. Objevily totiž v kalendáři pohádku v podání vedoucích, letos však nikoliv hranou, nýbrž čtenou.
Vedoucí vybrali Sněhovou královnu
od dánského spisovatele Hanse Christiana Andersena a její audio zpracování si mohly děti vychutnat v podání
známých hlasů.
Věříme, že se vedoucím podařilo
dětem již tak příjemný předvánoční
čas ještě více zpestřit a alespoň částečně vynahradit vše, co v adventní době
roku 2020 nemohly sdílet se svými
družinami v oddíle.

Mateřská škola
Magdaléna Hradská, foto: Magdaléna Hradská, Eva Urbánková
Mik, Miku, Mikuláš – i když návštěva Mikuláše byla letos v ohrožení, dočkali jsme se ve školce všichni. Děti se
i přes neskrývané obavy těšily a přichystaly si pěkné písničky a básničky. Z Knihy hříchů i Andělského čtení zazněla
spousta jmen, ale žádného hříšníka si rohatý čert neodnesl,
naopak zazněla spousta slibů o nápravě a budoucnosti bez
lumpáren. Tak na to se těšíme a vy všichni jistě také! Rozdávaly se zdravé dobroty a ovoce, Mikuláš předával, něžný
anděl se usmíval a čert brousil okolo a hlídal neplechu.
Konečně nastal advent, třídy se rozsvítily spoustou
světýlek, stromečky po roce roztáhly své větvičky a vyšňořily se třpytivými baňkami. Přestože se nám letos nepoda-
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řilo se společně s vámi setkat u teplého čaje a voňavého
cukroví na vánočních besídkách dětí (bohužel ani při podzimním dýňování ani ve svatomartinském průvodu), ve třídách se zpívaly koledy, učily se vánoční básničky. Zkoušely
se tradiční zvyky, psaly se dopisy Ježíškovi, den za dnem
se odpočítávala okýnka adventního kalendáře, ale hlavně děti byly plné očekávání a napětí tak, jak to má být.
A dočkaly se. Stolní hry, puzzle, dřevěné hračky, skládačky,
stavebnice, to vše a mnoho dalšího jim přinesl Ježíšek. Děkujeme Ježíšku!
Jsme moc rádi, že navzdory době, alespoň tady u nás
v mateřské škole mohly děti téměř beze změn trávit čas s kamarády, vzdělávat se a připravovat na školu i do života.
Milé maminky, tatínci, babičky i dědečkové, jménem
mateřské školy bychom vám
rádi popřáli do nového roku
hodně smíchu, písniček, pohádek a her s vašimi dětmi
a vnoučátky a co nejméně
jejich slziček, rozbitých kolen
a ztracených plyšáčků. Úplně všem přejeme hromadu
zdraví.

Ze života obce

Základní škola
Přání do nového roku
Jarmila Motlíčková, ředitelka ZŠ
Rok 2020 rozhodně nepatřil k tradičním školním rokům.
Chod školy byl od jarních měsíců poznamenán epidemií
covidu-19. Všichni jsme se museli vypořádat s naprosto
netradičním způsobem výuky: učitelé, žáci i rodiče. Díky
hygienickým opatřením jsme museli měnit způsoby výuky někdy takřka ze dne na den. Žáci si mohli zapůjčit školní
notebooky, takže se všichni zúčastnili povinné distanční výuky. Problémem bylo vytvořit rozvrh tak, aby se výuka sourozenců co nejméně překrývala, zredukovat množství učiva,
změnit způsob hodnocení. Víme, že online výuka v žádném
případě nemůže nahradit klasickou prezenční výuku žák –

učitel ve třídě, ale všichni v této složité době musíme dělat
maximum pro to, aby výuka a vzdělávání bylo na co možná
nejvyšší úrovni.
Ověřili jsme si, že vědomosti žáci za pomoci rodičů získají, sociální kontakty však chybí při online výuce velké většině
z nich. Určitě však patří poděkování všem zúčastněným: učitelům, rodičům i žákům. Společně jsme změnu výuky zvládli, zvládáme a doufáme, že se postupně budeme vracet co
nejvíce k prezenční výuce.
Do nového roku 2021 přejeme všem spoluobčanům
pevné zdraví, hodně štěstí a úspěchů.

Čertovská škola
Markéta Dvořáková, foto: Markéta Dvořáková
Začala zima a jako každý rok začátek prosince patří svátku svatého Mikuláše. K Mikuláši patří i čertíci, a tak jsme si
s prvňáčky zahráli na čertovskou školu. Čertíci byli šikovní
i tvořiví. Nechyběly čertovské říkanky s rytmickým i pohy-

bovým doprovodem, výroba čertovských masek, hry, hádanky i čertovská pohádka.
Třída plná čertíků se jen tak nevidí! Ale tihle byli úžasní!

Čertovská škola v 1.A

Žáci z 1.A v čertovské škole

Projektové vyučování Komenský a my
Jitka Coufalová a Iveta Bidrmanová, foto: Jitka Coufalová
Rodiče žáků 2.A a 2.B mají za sebou druhý turnus podzimního domácího vzdělávání,
ale v mnohem intenzivnější podobě, protože
většina z nich chodila zároveň do zaměstnání. Někteří tedy jistě neměli daleko k rčení
„Učení – mučení“. Online výuka s úkoly v pracovních sešitech byla na denním pořádku. Je
to ale vše, co by mělo vzdělávání žákům dát?
Žáčci druháčci byli v mnohém závislí na pomoci rodičů. Proč tedy jejich vynaložené úsilí

nenamířit užitečným směrem s výstupem,
který bude mít mnohem hlubší přesah do
života dětí?
Rok 2020 se nesl v duchu akcí konaných
k připomínce 350. výročí úmrtí Učitele národů. V Hrušovanech u Brna je ulice stejného
jména. Ví děti, kdo to byl? Poslední týden
dálkového vzdělávání jsme tedy věnovali
pátrání po odkazu J. A. Komenského pro
současné životy každého z nás. V tuto chví-

Portrét J. A. Komenského

11

Ze života obce
li chci velice poděkovat rodičům za
podporu dětí. Byla to další příležitost,
kdy děti uplatnily své znalosti, talenty
a dovednosti. Kolik jen nakreslili krásných portrétů Komenského, vyrobili
praktických výukových pomůcek do
různých předmětů, které využijeme
k opakování učiva. Vyhledali si odpovědi na otázky o životě Komenského,
dozvěděli se, jak zmodernizoval školství, a že napsal a ilustroval obrázkové
učebnice. Své znalosti si žáci procvičovali i v běžných denních činnostech
při pomoci s vařením, při hře s legem,
vycházkách venku. Porovnávali ceny

v obchodech a zjišťovali, kde více
ušetří; zkontrolovali bezpečnost herních prvků na hřišti.
Někteří se naučili i Komenského
latinský citát „Errando discimus“, tj.
„Chybami se učíme“. Práce s chybou
bez trestu patří mezi současné pokyny MŠMT, ale je to myšlenka stará už
tolik let. Zadání práce bylo náročné, ale
její výstupy nám budou dobrým základem pro další výuku ve všech předmětech. Nechceme žáky vést k pouhému
memorování učiva, ale přejeme si, aby
viděli souvislosti, sami přemýšleli a viděli užitek z toho, co se učí.

Na závěr bychom uvedly několik
postřehů, jak Komenského ohodnotili
žáci: Myslím, že J. A. Komenský byl hodný, šikovný, chytrý, pracovitý, vnímavý,
měl dobré nápady, chtěl napravit svět,
byl důležitý pán, vzdělaný, optimista,
měl rád lidi, byl frajer. „Učila bych jako
Komenský, ale ještě více bych si hrála.“
Jako návrh k vylepšení prostředí školy
by si žáci přáli pěkné školní hřiště se
zahradou.
Milí čtenáři, přejeme vám do nového roku 2021, abyste v něm podobně
jako Komenský s vytrvalostí čelili výzvám a byli si navzájem oporou.

Střípky ze 3.B
Žáci 3.B
30. listopadu 2020 jsme se po více
jak šesti týdnech distanční výuky
konečně sešli v naší třídě. Po celou
dobu pobytu ve škole sice musíme
mít roušky, ale zvykli jsme si a bereme je již jako samozřejmost. Jsme
moc šikovní a ohleduplní vůči ostatním, protože roušky nosíme správně
nasazené a sundáme je jenom při

jídle a pití. Učíme se vyjmenovaná
slova a pokračujeme s násobilkou.
A protože jsme ani během on-line
výuky nezaháleli, zvládli jsme hravě
i čtvrtletní písemky.
Zimní den
Za okny padá sníh,
pojedeme na saních.

Adventní zpívání
Jiří Mrázek, foto: Jiří Mrázek
Protože je ve škole v současné době zakázáno zpívat
(a cvičit), rozhodl se pan učitel
Mrázek využít nabytých zkušeností s online výukou a zavedl
Adventní zpívání přes počítače. Po celý advent každý den
(i o sobotách a nedělích) vysílal
vždy od 17 hodin přes Google
Classroom čtvrthodinku zpívání s kytarou. Mohl se připojit každý žák i zaměstnanec základní
školy a spolu s ním si v bezpečí vlastního domova užít
čtvrthodinku vánočních koled
a písniček. Jeden den si mohly
děti zazpívat i s celou skupinou Mošny, která měla zrovna
u pana učitele zkoušku na svůj
online Vánoční koncert – ten si
ostatně můžete i teď ze záznamu poslechnout na www.youtoube.com pod názvem Mošny
– Vánoční OnlajnFest.
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On-line adventní zpívání

Sněhuláka postavíme
a přitom se pobavíme.
Kalhoty si promáčíme
a čepice poztrácíme.
Čaj si doma uvaříme
do postele zalezeme.
Maminka popřeje nám
dobrou noc,
užili jsme si den moc.

Kultura

Tříkrálová sbírka
2021

Pavel Kadlec

Tříkrálová sbírka se s ohledem na
současnou epidemiologickou situaci
tak, jak jsme zvyklí, tzn. s koledníky,
zpíváním a pokladničkami, letos neuskuteční. Přesto sbírka běží od začátku ledna v elektronické podobě,
přispět můžete převodem na účet
66008822/0800. Pokud chcete, aby
příspěvek směřoval Charitě Rajhrad,
zadejte variabilní symbol 77706200.
I když se tradice tří králů váže k počátku ledna, přispět můžete až do 30.
4., kdy bude sbírka vyúčtována.
Vybrané peníze by měly posloužit
především k zakoupení aut pro Charitní pečovatelskou službu, dokončení
rekonstrukce vícelůžkových pokojů
v hospici a k usnadnění nové služby –
domova se zvláštním režimem a jeho
vybavení potřebnými zdravotními pomůckami.
Mimochodem, věděli jste, že
K+M+B ve skutečnosti neznačí iniciály křestních jmen králů? Jde o zkratku
latinského Christus mansionem benedicat, které se překládá jako „Kriste,
žehnej tomuto domu“.

Stejné místo,
jiná doba
Pavel Kadlec, 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-mailu kronika@ouhrusovany.cz

Železniční podjezd na konci 70. let 20. století

nebo na telefonním čísle 725 772 774.
Na snímcích je komunikace k železničnímu podjezdu na
ulici Komenského. Starý snímek pochází z doby před začátkem
80. let, kdy došlo k vyasfaltování vozovky. Samotný podjezd
byl vystavěn u místa bývalého přejezdu přibližně v roce 1947.

Železniční podjezd v prosinci 2020
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Je kolem nás tolik hezkého
Helena Marková
Máme za sebou první dny nového
roku 2021. Letopočet je to na pohled
pěkný a ten předcházející, 2020, byl
ještě hezčí. Takové krásné číslo, říkala
jsem si, když ten minulý rok začal. Přinesl nám ale věci nepříjemné, nečekané
a budeme se s nimi potýkat i v tom roce
letošním.
Přesto je kolem nás tolik hezkého.
Jen se to musíme naučit vidět. Jen tak se
nám v této těžké době bude lehčeji žít.
A tak vyrazme na procházku, dívejme
se otevřenýma očima, poslouchejme.
Udělejme si radost tím, že se pozdravíme, nebo alespoň pokývneme hlavou,
zamávejme si. Povykládejme si se známými na ulici, když se nemáme navštěvovat. Možná si všimneme, jak pěkně
uklizenou obcí procházíme. Nikde se
neválí papíry, veřejné i soukromé pozemky jsou udržované. A těch nových
zasázených stromů! Jak jinak vypadají
14

cesty lemované alejemi, záhony porostlé keři a trvalkami, břehy rybníka, nad
kterým se sklánějí vrby. Ne vždy jsme
se mohli procházet po obou březích
rybníka Šejba jako dnes. A když rybník
hlídá vodník chránící své hrnečky s dušičkami, je přece důvod k úsměvu. Letos na Vánoce již podruhé svítil vánoční
strom v parku. Je vysoký, krásně rostlý.
Nevidí ho jen ti, kteří jdou nakoupit, na
vlak, k lékaři, na houpačky s dětmi. Svítí
na cestu i všem projíždějícím. Povznáší
celý prostor. A je to opravdu strom vánoční, vždyť pod ním letos nechyběl ani
betlém!
Nemusíme chodit jen po Hrušovanech. Okolí nám nabízí možnosti, jak
být chvíli sami, jen tak zvolna či v tempu
jít krajinou nebo si uběhnout svých pár
kilometrů. Můžeme se vydat do všech
světových stran, zvolit si terén rovinatý, ale i kopcovitý. Od jara do zimy se

nám bude nabízet trochu jiný pohled.
Nebude to nuda. Na jaře přemýšlíme,
co že to ze země vykukuje a v létě a na
podzim se úplně ztratíme mezi vzrostlou kukuřicí, cítíme vůni zrajícího obilí
a i ta zatracovaná řepka nás může potěšit svou nádhernou žlutí. A i když se
málokdy v zimě dočkáme sněhu, šance,
že jednou vyrazíme na běžkách, tady
pořád je. Dokonce se přitom můžeme
svézt i z kopečka. Nebo se třeba dočkáme zamrzlého rybníka! Brusle pokreslí
led a ten bude hezky zvonit pod údery
hokejek.
Možná si řeknete, už aby bylo jaro!
Na oknech se objeví truhlíky s nejrůznějšími květinami, v předzahrádkách
je k pozorování mnoho zajímavého, ale
zároveň to dá spoustu práce. Děláme to
pro sebe navzájem. Aby u nás bylo hezky. A ono u nás hezky je. Jen se to musíme naučit vidět.

Kultura

Bohumír Krézek: Téměř zapomenutý rodák z Hrušovan
Michaela Žáková, Vlasta Kadlecová, zdroj: Krézek, B. (1993). CANSO: Osudy československého letce u kanadského letectva. Cheb: Svět křídel.
V kronice obce jsou zaznamenány
informace o „slavných“ rodácích – ať
už mluvíme o hrdinech, kteří padli
v bojích či reprezentovali naši obec ve
sportovních utkáních. I přesto byli (či
stále mezi námi jsou) jedinci, kteří se
narodili nebo vyrůstali v naší obci, ale
jejichž životní příběhy dosud unikaly
naší pozornosti. Jedním z takových
málem zapomenutých rodáků je Bohumír Krézek (1914–2003), účastník
československého zahraničního odboje, příslušník československého letectva ve Velké Británii a kanadského
letectva, který svůj fascinující životní
příběh z let 1939-1945 popsal ve své
publikaci CANSO: Osudy československého letce u kanadského letectva
(1993).
Bohužel o působení Bohumíra
Krézka v Hrušovanech nemáme bližší informace. Dostupné zdroje uvádí,
že vystudoval gymnázium kpt. Jaroše
a poté nastoupil na vojenskou akademii v Hranicích. Je to tedy právě jeho
kniha, která detailněji vyobrazuje jednu
životní etapu tohoto hrušovanského
rodáka, ale i to, jakým člověkem vlast-

B. M. Krézek, služba v Jerichu

ně byl. Jak ve své publikaci uvádí, před
rozhodnutím ilegálně opustit vlast, ke
kterému došlo v listopadu 1939 po
nástupu Hitlera k moci, bydlel v Brně.
Cesta za „snem“ působit v zahraničí ovšem nebyla snadná. Jak Krézek barvitě
popsal, po překročení hranic se dostal
až do Maďarska, kde byl zadržen a vězněn v Citadele a Tolonczházu, odkud
se mu však podařilo dostat do cílené
Jugoslávie. Osud ho ale nakonec zavál
až na Střední východ. Dlouhou dobu
působil v Palestině, kde se začínal plně
učit vojenským předpisům, způsobům
zacházení se zbraněmi a kde zastával
funkci velitele čety 2. roty. Roku 1942
se přihlásil k letectvu a Střední východ
opustil. Začalo tak období školení
a výcviků, které absolvoval v Kanadě,
později i na Bahamských ostrovech. Ze
svých služeb v leteckém odvětví se do
vlasti vrátil až v srpnu 1945.
Jeho dílo představuje záznam fascinujících životních peripetií, ve kterém se cíleně vyhýbá naturalistickému líčení krutosti válečného období,
během kterého přišel o své rodinné
příslušníky i přátele. Jak uvedl: „Teď už

jsou všechno jenom vzpomínky, tak
proč nevzpomínat jen na to, co bylo
příjemné – o špatných a problematických situacích ať hovoří historici.“ (str.
27). V publikaci raději vykresluje, jak
trávil volný čas hraním fotbalu s Angličany, jaké osobnosti během válečného období potkal, jaké úsměvné
situace s nimi zažil či jaké bylo samotné létání na Canso. Krézek také díky
své pozici během válečného období
navštívil řadu zajímavých míst v Asii,
Africe či Americe (a to ne nutně z ptačí perspektivy), o kterých se často
zmiňuje a které ukojily jeho touhu po
nových zážitcích. Jak v tomto ohledu
dodal: „Válka je válka, zvědavost je
zvědavost, já jsem se vždy snažil co
nejvíce zažít.“ (str. 33-34).
Kniha CANSO: Osudy československého letce u kanadského letectva
(1993) bude dostupná v místní knihovně, takže se v případě zájmu budete
moci prostřednictvím ní blíže seznámit
s tímto téměř zapomenutým rodákem
z Hrušovan, který s nacisty bojoval jako
pěšák, dělostřelec i letec a který se plné
rehabilitace dočkal až roku 1990.

Autor krátce po návratu do vlasti v roce 1945 v hodnosti štábního kapitána
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Hrušovany ve fotografiích

S andílky u betléma (foto Hana Chovancová)

Stavba Sokec – leden 2021 (foto Pavel Kadlec)

Stavba Sokec – pohled ze dvora (foto Pavel Kadlec)

Stavba Sokec – pohled z galerie směrem k budoucímu podiu (foto Pavel Kadlec)

Stavba Sokec – budoucí restaurace (foto Pavel Kadlec)

Stavba Sokec – dole pohled k restauraci, nahoře ke společenské místnosti a malému sportovnímu sálu (foto Pavel Kadlec)

Stavba rybářské chaty – prosinec 2020 (foto Lukáš Zekl)

Stavba rybářské chaty – leden 2021 (foto Pavel Kadlec)
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