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ULICE MASARYKOVA BUDE PRŮJEZDNÁ NEJPOZDĚJI DO KONCE ZÁŘÍ
Největší akcí letošního roku rozhodně byla dostavba Sokecu. Jak
se vám spolupracovalo s architekty
a se zhotovitelskou firmou?
Nám se podařilo dotáhnout celou
architektonickou soutěž až do zdárného konce, a tedy realizovat vítězný
návrh, což se ne úplně všem obcím
povede. Musím říct, že jsem dost spo-

kojen se spoluprací jak s architekty,
tak i s firmou Navláčil. Na takovýchto
stavbách je ale běžné, že se vyskytnou
drobné chyby a je nutné je řešit vícepracemi. Jsem rád, že jsme do architektonické soutěže nakonec šli, bylo
to určitě ku prospěchu věci, protože
se obec musí někam vyvíjet, a to i na
úkor konzervativního rázu obce.

Jaké jsou ohlasy občanů k této
stavbě? Máte pocit, že se jim stavba
líbí?
To mi nepřísluší hodnotit. Když
jsme sokolovnu přebírali v tom stavu,
v jakém byla, tak jsme slíbili, že zde
vybudujeme multifunkční zařízení
vhodné pro sport i kulturu. A to jsme
splnili. Chtěli jsme, aby využití bylo
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mnohem pestřejší než dříve, takže já
za sebe jsem spokojen. Problémem
vždycky bude, že jisté části občanů se
to bude líbit, a jisté se to líbit nebude.
To, zda se občanům stavba líbí, musí
posoudit oni sami. Teď je důležité, aby
to co nejdřív začalo sloužit.
Jak a kým bude Sokec provozován?
Už je vypsáno výběrové řízení na
provozovatele restaurace. Snad se přihlásí vhodný zájemce, který splní stanovené podmínky. Posuzovat se bude
ze 70 % cenová nabídka a ze 30 % koncept provozu restaurace. Také jsme
vyhlásili výběrové řízení na správce
celého objektu a sportovní haly Jízdárenská. Tento pracovník bude mít za
úkol především pronajímat všechny
prostory a kontrolovat stav budov při
předávání mezi jednotlivými subjekty,
ať už to budou spolky, firmy nebo soukromé osoby. Budova je nová a my se
musíme snažit, aby v tomto stavu vydržela co nejdéle. Kdy bude restaurace a celý Sokec v provozu, není jisté.
Blíže to budeme vědět snad v říjnu,
kdy bychom mohli mít provozovatele
restaurace a správce budovy vybrané. Momentálně se na Sokecu schází
pouze Klub seniorů, protože to není
spolek, ale organizační složka obce
a jako taková má výjimku.
Je venkovní areál Sokecu přístupný veřejnosti?
Venkovní areál je přístupný veřejnosti ve všední dny v době provozu
obecního úřadu. Samozřejmostí je, že
se návštěvníci musí řídit provozním
řádem.
Se stavbou Sokecu souvisí
i úprava prostoru mezi Sokecem
a základní školou. Kdy bude tato
akce dokončena?
K úpravě tohoto prostranství jsme
přistoupili, mimo jiné protože očekáváme, že základní škola bude Sokec
hojně využívat ke kulturním akcím. Na
Masarykově ulici jsme museli nejprve
vyměnit 80 m kanalizace. Hlavní stavební práce proběhly během letních
prázdnin. Dokončení stavebních prací bylo oproti původnímu očekávání
prodlouženo především kvůli udá2

lostem na Břeclavsku a Hodonínsku,
kde se přehnalo tornádo a způsobilo
nemalé škody v obcích. To si vyžádalo
okamžitou dobrovolnou pomoc firmy STRABAG, která tyto úpravy před
školou provádí. Věříme, že nastalou
situaci chápete a omluvíte. Momentálně bude následovat vybavení tohoto prostranství drobným mobiliářem,
jako jsou lavičky, odpadkové koše či
stojany na kola. Průjezdnost by měla
být obnovena snad 20. září, nejpozději do konce tohoto měsíce.
V jaké fázi je dostavba rybářské
chaty?
Momentálně to vypadá dobře.
Největší problém byla přípojka vody
a kanalizace, vlivem vysoké hladiny spodní vody jsme nemohli řešit
napojení kanalizace z odpadu do
přečerpávací stanice, která je za říčkou. Nemohli jsme udělat ani septik. Museli jsme řešit vzniklou situaci
s Vodárenskou akciovou společností,
a.s. Udělali jsme protlak od chaty do
ulice Vodní kvůli vodovodní a kanalizační přípojce. Bude to mít mírný
dopad na zvýšení nákladů stavby.
Zhotovitelská firma také požádala
vlivem covidu o prodloužení termínu
dokončení. Předpokládáme, že stavba bude dokončena ke konci října.
V současné době se ladí vybavení
a podlahy. Obec rozhodně plánuje
den otevřených dveří, který proběhne v měsíci říjnu.
Na facebooku obce se objevila obrovská kritika rekonstrukce
křižovatky Komenského, Tyršova
a Hybešova. Myslíte si, že je kritika
opodstatněná?
Já sám jsem byl zastáncem toho,
aby se tato akce neprováděla, ale
zastupitelstvo mělo jiný názor. Sám
osobně jsem to nepovažoval za prioritní akci. A kvůli finanční zátěži bych
to odložil. Projekt jsme samozřejmě
dali k realizaci dopravním inženýrům
a prošel schvalovacím procesem stavebního úřadu. Celé to také schvalovala Policie ČR. Záměrem bylo výrazně
zpomalit projíždějící vozidla. Největší
kritika zřejmě cílí na to, že se obtížně
odbočuje z Tyršovy ulice do ulice Komenského směrem pod most. Není to

úplně pravda. Především si řidič může
najet k levému okraji vozovky a je zde
nad rámec stanoveného dopravního
značení osazené zrcadlo. Kritizován
byl také zřejmě i ostrůvek, který směřuje k uličce ke hřbitovu, ale ten je tam
nutný, protože místo k přecházení
musí směřovat k pevnému bodu.
Připravuje se ještě nějaká stavební akce na letošní rok?
Ne, v následujícím období bych se
chtěl spíše zaměřit na vyhodnocení
stávajícího stavu, chystat rozpočet na
rok 2022 a připravovat podklady pro
příští volební období, na kterém se já
sám už aktivně podílet nebudu. Chtěl
bych sestavit rozpočtové priority, rozpočtové náklady a možnosti financování. Zda to budoucí zastupitelé budou akceptovat, je potom již na nich.
Já bych doporučoval už nepořizovat
žádné další budovy do majetku obce.
Z těch stávajících budov nás samozřejmě čeká rekonstrukce Loosovy
vily a MŠ na Havlíčkově ulici.
Vážení spoluobčané,
skončily dovolené a dětem prázdniny. Věřím, že jste si po tak náročném roku alespoň trochu odpočinuli
a se svými dětmi si užili společných
chvil. 1. září se otevřely školy a zahájil
se nový školní rok 2021/2022. Uvítali
jsme naše prvňáčky, kteří se do školy určitě těšili. Přeji všem dětem, jak
v MŠ, tak i ZŠ, aby se jim líbilo a ředitelům a učitelům, aby se dobře řídilo
a učilo a aby se neopakoval minulý
rok, ale aby výuka probíhala plynule
ve školních lavicích.
Rád bych Vás upozornil, že začátkem října 2021 se budou konat parlamentní volby a tímto Vás chci požádat
o využití svého práva jít k volbám. Přeji nám všem společně šťastnou volbu.
Závěrem děkuji všem spoluobčanům za důvěru a pochopení, svým
kolegům z rady a zastupitelstva, zaměstnancům obce a obecního úřadu,
ředitelům, učitelům a pracovníkům
našich škol za spolupráci. Přeji nám
všem především pevné zdraví a elán
do další práce a prosím v tichosti
vzpomeňme na ty, kteří nás opustili
z důvodu nemoci covid-19.
Miroslav Rožnovský
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Obec Hrušovany u Brna pomáhá svým občanům
se základním sociálním poradenstvím
Bronislava Migotová
Kdy se na nás můžete obrátit?
• Máte nějaké trampoty a nevíte si rady.
• Obtěžovali vás podomní prodejci, podepsali jste s nimi
smlouvu. A co teď?
• Potřebujete si s někým popovídat.
• Trápí nebo obtěžuje vás někdo.
• Pokud chcete navázat nové kontakty nejen s lékaři, institucemi.
• Komplikuje vám něco život.
Co pro vás můžeme udělat?
• Poradíme nebo vás nasměrujeme, kam jít pro pomoc
a odbornou radu.
• Vyslechneme a zhodnotíme vaši situaci.
• Popovídáme si s vámi.
• S pomocí Obecní policie Hrušovany u Brna zprostředkujeme tísňová tlačítka.
• Spolupracujeme se ZŠ a MŠ, zprostředkujeme poraden-

•
•

ství s výchovou, doučováním.
Zprostředkujeme vám kontakt s okolím, různými aktivitami, kulturními akcemi.
Zprostředkujeme kontakt s poskytovateli zdravotnických
a sociálních služeb.

Spolupracujeme s Komunitním centrem a různými spolky,
staráme se o zpříjemnění života našich obyvatel, podporujeme setkávání lidí všech generací, pomáháme zlepšit postavení rodiny ve společnosti.
Kontakt:
Bronislava Migotová
sociální referent
Obecní úřad Hrušovany u Brna
Masarykova 17, 664 62 Hrušovany u Brna
Tel.: 608 874 276,
e-mail: migotova@ouhrusovany.cz
facebook: Obec Hrušovany u Brna

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 na prořezy stromů
u Ing. Jiřího Zapadla, IČO 88276023,
v ceně 58 520 Kč,
• aktualizaci pojistné smlouvy se společností Generali Česká pojišťovna
a.s. s navýšením pojistného plnění
pro případ poškození majetku obce
vichřicí a krupobitím na 20 mil. Kč.
Platba pojištění se tím navýší o 10
175 Kč ročně,
• smlouvu o dílo vodovodní přípojky
nové rybářské chaty od spol. VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.,
v ceně 138 866 Kč bez DPH,
• smlouvu o dílo kanalizační přípojky
nové rybářské chaty od spol. VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.,
v ceně 229 028 Kč bez DPH,

•

•

•

•

•

•

•

•

záměr prodeje částí pozemku
1656/107, k. ú. Hrušovany u Brna,
které jsou geometrickým plánem
odděleny jako parcely č. 1656/180,
1656/181, 1656/182,
záměr prodeje pozemků 148/2,
1784/76, 1784/77, 1784/78, 1784/79,
1784/80, 1784/81, k. ú. Hrušovany
u Brna,
objednávku na opravu hřbitovní zdi
u společnosti STAMA GROUP s.r.o.
v ceně 136 843,49 Kč vč. DPH,
smlouvu o servisu vzduchotechniky
a chlazení objektu Sokec č. 2021/
VZT se společností AZ KLIMA a.s.,
žádost o převod pozemku 1320/80,
k. ú. Hrušovany u Brna, z majetku ČR
– Státní pozemkový úřad do vlastnictví obce Hrušovany u Brna,
objednávku pro spol. Dřevomonta,
s.r.o., na dodání přenosného podia
pro objekt Sokec v ceně 58 636,60 Kč,
objednávku pro spol. Navláčil stavební firma, s.r.o., na dodatečné stavební práce na objektu Sokec v ceně
132 931 Kč,
záměr pronájmu nebytových prostor: restaurace včetně zázemí v ob-

•

•

•

•

•

jektu společensko-kulturního centra
Sokec v Hrušovanech u Brna,
vyhlášení výběrového řízení na pronájem restaurace včetně zázemí
v objektu společensko-kulturního
centra Sokec v Hrušovanech u Brna
s termínem pro podávání nabídek
do 1. 10. do 10:00,
vypsání výběrového řízení na správce společensko-kulturního centra
Sokec a sportovní haly Jízdárenská,
záměr pronájmu nebytových prostor na adrese Masarykova 919 (Sokec) především pro pravidelnou
sportovní, kulturní a obdobnou činnost v rámci následně stanoveného
rozvrhu hodin,
záměr pronájmu nebytových prostor na adrese Jízdárenská 698
(Sportovní hala Jízdárenská) především pro pravidelnou sportovní,
kulturní a obdobnou činnost v rámci
následně stanoveného rozvrhu hodin,
příkazní smlouvu se spol. PECOSTA,
a.s., na realizaci veřejné zakázky na
svoz odpadů v ceně 95 000 Kč bez
DPH, vč. plné moci.
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Rada obce ukládá:
• I. místostarostovi a správě majetku
zajistit provoz společensko-kulturního centra Sokec a sportovní haly
Jízdárenská.
Zastupitelstvo obce schvaluje:
• kupní smlouvu na odkup pozemku
p. č. 382/4, k. ú. Hrušovany u Brna,
o výměře 12 m² za cenu 7 800 Kč,
• darovací smlouvu mezi obcí Hrušovany u Brna a Hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje, kde obec poskytuje movitý dar
v hodnotě 32 000 Kč,
• směrnici č. 01/2021 o nakládání
s obecními byty dnem 26. července
2021.

Zastupitelstvo obce rozhodlo:
• na návrh vlastníka dotčených pozemků o pořízení změny územního
plánu Hrušovany u Brna. Změna
územního plánu bude pořizována
zkráceným způsobem. Obsahem
změny ÚP bude změna využití na
pozemcích parcel. č. 1320/429, 1405,
1404, 1403/2, 1402, 1406, 1401/1,
1401/2. 1400 a 1399 v k. ú Hrušovany u Brna, a to změnou funkční plochy NV - plochy zemědělské – vinice
a ovocné sady na novou funkční
plochu SS – plochy smíšené – vinné
sklepy a rekreace.
Protože je pořízení této změny
územního plánu vyvoláno výhradní
potřebou navrhovatele, obec pod-

miňuje její pořízení úplnou úhradou
nákladů navrhovatelem.
Zastupitelstvo obce projednalo:
• a současně rozhodlo o pořízení
změny Územního plánu Hrušovany
u Brna, jejímž obsahem bude změna
využití na pozemcích parcel. č. 466
v k. ú Hrušovany u Brna, a to změnou
funkční plochy DM – plochy dopravní infrastruktury – místní na funkční
plochu SV – plochy smíšené obytné
- venkovské.
Tato změna bude provedena, a bude-li to možné i projednávána, současně s výše uvedenou změnou –
obojí jako změna č. II ÚP Hrušovany
u Brna.

Obec Hrušovany u Brna provádí v rámci rodinné politiky
průzkum zájmu o pohybové aktivity pro naše občany
JÓGA S RELAXACÍ NEJEN PRO SENIORY ČI MAMINKY
NA MATEŘSKÉ
Místo konání: NOVÁ HALA SOKEC, Masarykova 919,
Hrušovany u Brna
Předpokládané zahájení a čas kurzu: ŘÍJEN 2021,
v dopoledních hodinách, bude upřesněno
Pro koho jsou lekce určeny?
• SENIOŘI A ZDRAVOTNĚ OMEZENÍ - jednalo by se o pohybovou aktivitu zaměřenou na zklidnění, prodýchání,
jemné zapojení svalových skupin s použitím pomůcek
(židle, pásek, míček atd.). S cílem cítit se po lekci příjemně uvolněně a z dlouhodobého hlediska udržet tělo co
nejdéle v přiměřeně funkčním stavu, případně rozhýbat
klouby a procvičovat jemnou motoriku.
• MAMINKY NA MATEŘSKÉ DOVOLENÉ - lekce pro začátečníky i mírně pokročilé, s cílem umožnit maminkám

odpočinout si od dětí a domácích povinností, potkat se
s jinými ženami, udělat něco pro své tělo. Dvouměsíční
kurz, který by v případě zájmu pokračoval.
Tyto lekce jsou pro všechny z vás, kdo se chcete systematicky rozvíjet ve své praxi a posouvat se dál, kdo chcete nacházet hloubku a význam jednotlivých pozic v plynutí i v setrvání, pro ty z vás, kdo se chcete či potřebujete dotknout
témat, jako jsou např. respekt, trpělivost či laskavost, pro ty
z vás, kdo hledáte odpovědi na své otázky, pro ty z vás, kdo
chcete začít plně ŽÍT TADY A TEĎ.
Lekce jógy povede Lucka Vodičková, akreditovaná lektorka jógy. Přihlášky, prosím, směřujte do konce září 2021 osobně na podatelnu obce, na e-mail: migotova@ouhrusovany.
cz, popř. sms 608874276. Uveďte, o jaké lekce máte zájem
a osobní kontakt, ozveme se vám v říjnu s bližšími informacemi.

Novinky v knihovně
Jarmila Kresová
Romány pro ženy
Jacobs, A – Panský dům 1.-4. díl
Jirglová, P. – Všechno nejlepší, Anno
Saman, H. – Cizinec v naší posteli
kol. autorů – Má mě ráda, nemá mě ráda – povídky
Skeslien, Ch. – Pařížská knihovna
Baldiniová, L. – Maria Montessoriová – čtivý životopisný román o italské pedagožce
Pavel, L. – Utěk na koloběžce – útěk mladíka z ústavu v Kytlici
Koubková, Z. – Koniášův klíč – historický román, 18. století
4

Dvořáková, P. – Vrány – dospívání, problémy
Soukupová, P. – Věci, na které nastal čas
Thrillery
Berry, L. – Andílek – psychologický román, adopce
Poznanski, U. – Ani mrtvá, ani živá
Pulley, D. – Dům plný temnoty, Zbytečná oběť
Perksová, H. – Jak jsi mohla – kamarádky, únos dítěte
Lapena, S. – Její konec – manžel je možná vrah a možná to
udělá znovu…

Lupton, R. – Tři hodiny – přepadení školy, osudy
Krimi
Mayne, A. – Dívka pod hladinou
Rejfová, M. – Když se vosy vyrojí – další detektivka s trochou
humoru
Marsons, A. – Případy Kim Strone. Mrtvé vzpomínky
Dán, D. – Hřích náš každodenní
Anthi, A. – Okouzlena Řeckem – životopisný příběh

Ze života obce
Acevedo, E. – Se špetkou skořice – pro mládež, škola, dítě, vaření
Vodičková, S. – I zvíře mělo více útrpnosti než člověk – kněz,
vězeň nacistického a komunistického režimu
Pro děti
Pták Noh a ptáček Nožička, Školní štěně, Cha cha chá, zasmál
se Mordechaj…
Na říjen chystáme kurzy ručních prací – drhání, pletení,
háčkování.

Představujeme hrušovanské osobnosti: Petr Galoch
Rubriku připravuje: Eva Kadlecová, foto: Petr Galoch
Rádi bychom Vám představili zajímavé osobnosti Hrušovan. V seriálu
pokračujeme s Petrem Galochem, vedoucím strážníkem Obecní policie Hrušovany u Brna.
• Má 44 let, 22 let žije v Židlochovicích,
pochází z Brna.
• Je ženatý, má dvě dcery (Sára 13 let
a Barbora 20 let).
• Má středoškolské vzdělání s maturitou na Střední škole stavebních
řemesel v Brně–Bosonohách, obor
stavební provoz. Po škole pracoval jako stavař, po přestěhování do
Židlochovic nastoupil jako strážník
Městské policie Židlochovice, později
jako strážník Obecní policie Hrušovany u Brna, od roku 2013 je ve funkci
vedoucího strážníka. Zajímavostí je
také to, že je vojákem aktivních záloh.
• Zájmy: hlavně sport – plavání, turistika, dříve se věnoval veslování, judu,
atletice. Pravidelně chodí do posilovny pro udržení kondice, samozřejmě
hlavně kvůli práci.

sem přešel i z důvodu dobré místní znalosti obce. Po čtyřech letech jsem se stal
vedoucím strážníkem, ale vykonávám
stejnou práci jako ostatní strážníci, jen
mám navíc na starosti například plánování služeb, zajišťování cvičných střeleb,
licenčních zkoušek a podobně.

Jak jste se dostal k práci pro obecní policii?
V roce 2001 jsem se úplnou náhodou dostal k městské policii v Židlochovicích, neboť jsem zaslechl hlášení městského rozhlasu, že hledají šest nových
strážníků. Přihlásil jsem se i proto, abych
nemusel dojíždět daleko do práce.

Uvažoval jste někdy, že byste změnil práci a pracoval pro Policii ČR?
Ani ne, u státní policie jde více o kancelářskou práci a já upřednostňuji raději
pohyb v terénu, kontakt s lidmi. Spíše
jsem uvažoval o práci pro armádu, ve
které posledních pět let působím jako
příslušník aktivních záloh.

Jak jste se dostal do Hrušovan?
A jak jste se stal vedoucím strážníkem?
Už od začátku jsem měl jako strážník
městské policie na starosti i obec Hrušovany u Brna, když ještě neměla samostatnou obecní policii. Po zřízení obecní
policie v Hrušovanech v roce 2009 jsem

Jak jste se k tomu dostal?
Ze zvědavosti. Prošel jsem základní
vojenskou službou a po letech jsem si
chtěl vyzkoušet, jestli na to ještě mám
fyzicky i psychicky. Musím říct, že bylo
celkem obtížné projít všemi zdravotními prohlídkami a fyzickými testy. Dostal
jsem se k Brněnskému vojenskému ve-

Mohl byste vysvětlit, jaký je rozdíl
mezi obecní policií a Policií ČR? Myslím, že se to lidem často plete.
Nejprve musím vysvětlit, že není rozdíl mezi obecní a městskou policií, protože strážník pracuje pro obec či město.
Obecní policie přebrala především řešení přestupků a Policie ČR se věnuje
hlavně trestné činnosti. Běžné přestupky nechávají tedy na nás. Samozřejmě si
vypomáháme, především poskytujeme
záznamy z kamerového systému. Obecní policie má menší pravomoci a strážníci nemají takové výhody jako policisté
u Policie ČR, například nemáme výsluhu
po odsloužení patnácti let, jak si někteří
lidé stále myslí.

litelství, konkrétně k pěší rotě a mám
funkci kulometčíka s hodností svobodníka. Účastním se každoročních vojenských cvičení, převážně ve vojenském
prostoru Libavá. Cvičení je zaměřené
na střeleckou přípravu, přežití v lese
a podobně. Byla pro mne čest, že jsem
mohl reprezentovat aktivní zálohy při
stém výročí vzniku Československa při
slavnostním pochodu během vojenské
přehlídky v Praze.
V jakých případech se na obecní
policii mohou občané obracet?
Ve své podstatě se mohou na nás
obracet ve všech případech, ovšem
jestliže se jedná o podezření ze spáchání trestného činu, jsou námi odkázáni
na Policii ČR.
K čemu vás nejčastěji volají?
Nejčastěji asi k rušení nočního klidu,
porušování veřejného pořádku, volně
pobíhajícím psům, časté jsou i sousedské hádky.

Vedoucí strážník při práci v kanceláři obecní
policie
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Kolik telefonátů za směnu vyřizujete?
Během dvanáctihodinové směny
máme třeba i 15 telefonátů. V létě to
bývá častěji v nočních hodinách, když
jsou otevřeny restaurační zahrádky. Zajímavostí je, že při konání tradiční hodové zábavy bývá klidnější služba s méně
telefonáty, protože tento víkend obyvatelé nějaké to rušení či hluk tolerují.
Jaký byl váš nejvíce nestandardní
zásah a jaký byl nejnáročnější?
Jeden takový speciální jsme tu měli.
V obci byl občan, který měl úchylku vykonávat velkou potřebu na různých místech
v obci. To bylo opravdu nestandardní.
Jinak jsem zažil i několik případů, kdy
jsem byl fyzicky při výkonu služby napaden, v jednom případě mi bylo vyhrožováno dokonce zabitím a likvidací mé
rodiny. Tento případ skončil u soudu.
Jste v pozici veřejného činitele?
Jednalo se v tomto případě o útok na
veřejného činitele?
Ano, jsem. Nyní je podle novely veřejným činitelem míněna úřední osoba,
takže jde o trestný čin napadení úřední
osoby.
Použil jste někdy osobní zbraň?
Ano, ještě jako strážník v Židlochovicích při zneškodnění agresivního zvířete, které napadalo pracovníky žabčické
skládky a posléze i nás.
Je pro vás náročné udržovat se ve
fyzické kondici a střelecké zdatnosti?
Samozřejmě čím jsem starší, tím je
to náročnější. Ale obec nám umožňuje
cvičení ve fitness centru, kam s kolegy
pravidelně chodím. Střeleckou přípravu
máme 4x do roka. Jezdíme na střelnici
blízko Miroslavi, kde trénujeme denní
i noční střelbu.
Považujete Hrušovany za bezpečnou obec?
Už ano. Nepovažoval jsem je za bezpečné v začátcích fungování obecní policie, kdy neměly Hrušovany dobrou pověst z důvodů vysoké kriminality. Mohu
říct, že ke zlepšení stavu určitě přispěla
i naše přítomnost a celková kriminalita
do dvou let viditelně poklesla. Samozřejmě v obci jsou problémové lokality,
6

ale na ně dohlížíme se zvýšenou intenzitou i za pomoci kamerového systému.
Například okolí nádraží také bývalo
velmi problematické, ale od té doby, co
zde máme zřízenu služebnu, se dá říct,
že oblast je již daleko klidnější.
Jaký je váš názor na kamerový
systém a na radary?
V současné době máme čtrnáct kamer, jsou umístěny v místech, kde nám
to velmi pomáhá. Zpětně můžeme vyhledat přestupky nebo poskytnout Policii ČR záznamy, které někdy požadují.
Obec hodně investovala do technologicky velmi kvalitního kamerového
systému, který ve velké většině případů pomůže odhalit přestupek. Služební vozidlo rovněž disponuje kamerou
a zvažujeme i pořízení osobní kamery
jednotlivého strážníka. Dobré by bylo,
kdyby se v budoucnu mohl kamerový
systém rozšířit do oblasti sportovního
hřiště na Sídlišti, kde se shromažďuje
mládež. Jinak je pokrytí dostačující.
Radary v obci nejsou a doufám, že
ani nebudou, v předešlém zaměstnání
jsem s nimi pracoval. Myslím, že obecní
policie tu není od toho, aby vydělávala
na pokutách pro obec nebo pro město.
V Hrušovanech byl zřízen obchvat, a to
obci výrazně ulevilo. Radar by tu byl
snad i zbytečný. Myslím, že doprava je
tu klidná.
Co se nejčastěji pokutuje?
Nejčastěji jsou to přestupky v dopravě. V začátcích zřízení obecní policie jsme
hodně řešili takové situace domluvou,
ovšem řidiči stále nerespektují dopravní
značení, hojně projíždí ulice se zákazem
vjezdu, které jsou jednosměrné. Dále se
mnohokrát pokutovaly nepovolené zábory veřejného prostranství. Lidé měli
často uskladněný stavební materiál na
pozemcích obce, ale to už nyní skoro
vymizelo. Díky zřízení sběrného dvora
v obci ubylo i černých skládek v okolí.
A co zákazy stání na komunikacích, kdy nezůstane prostor pro dva
jízdní pruhy o šířce tří metrů?
Je problém toto v obci řešit z důvodu velkého nárůstu parkujících vozidel, protože většina vozovek v obci pro
obousměrný provoz nesplňuje předepsanou šířku.

Už jste někdy dal pokutu i starostovi?
Konkrétně starostovi jsem ještě pokutu nedal, ale jeden z bývalých zastupitelů pokutu dostal. Neděláme v tom
rozdíly, jestli je to zastupitel, starosta
nebo tajemník.
Co rozhoduje o výši pokuty?
Závažnost spáchaného přestupku.
Rozdíl je mezi přestupkem, kdy někdo
jen zastaví v zákazu zastavení, anebo
jede v protisměru v jednosměrce, kde
je riziko střetu s dalším vozidlem či osobou. To samé je to u volně pobíhajících
psů, mít na volno malé plemeno na rozdíl od bojovného plemene je také rozdíl. Samozřejmě každý je poučen o výši
pokuty za uvedený přestupek. Přísnější
pokuty jsou samozřejmě i v případě recidivy.
Uvítali byste dalšího strážníka?
Myslím si, že v současné době jsou
tři strážníci dostačující.
Vedením obecní policie je pověřen starosta. Jak probíhá spolupráce
obecní policie s obcí, respektive se
starostou?
Starostu navštěvujeme na začátku
každé denní služby, kdy nám sdělí své
požadavky, co je potřeba provést, na
co se zaměřit. Spolupráce se starostou
je na výborné úrovni. Každou službu
zpracováváme tzv. svodku, kde máme
časově uvedenou činnost na denní či
noční službě. Běžný občan se o naší
činnosti dozví na našich webových
stránkách, kde je měsíční souhrn naší
činnosti. Lidé se mohou také dozvědět,
kolik jsme vybrali pokut, kolik jsme odchytli psů atd.
Jak se to pak řeší s odchyceným
psem?
Umístí se do odchytového kotce
v obci. Když má čip, zjistíme majitele.
Kdyby se majitel nedohledal, musel by
se pes umístit do útulku.
Někdy chodíte pěšky, někdy autem. Uvítal byste i jiný dopravní prostředek, např. elektrokolo? Nedostal
byste se na některá místa rychleji?
Myslím, že stávající dopravní prostředek je dostačující.
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Jak dalece znáte hrušovanské občany?
Za první republiky měly obce svého
četníka, který měl dokonalou místní znalost a věděl o všem, co se kde v obci stalo.
A tak by to mělo být i dnes. Strážníci by
měli mít na starost jednu obec a tu znát
stoprocentně. Já si myslím, že místní znalost díky letité činnosti v obci mám.
Je pro vás výhoda, že nepocházíte
z Hrušovan?
Nevím, zda je to výhoda, či nevýhoda, ale je potřeba si v tomto povolání
od začátku nastavit nějaká pravidla, takže i kdyby moji známí spáchali nějaký
přestupek, zaplatí pokutu stejně jako
kdokoliv jiný.

Jaké je to chodit v uniformě?
Mám pocit, že pro některé lidi je policejní uniforma jak červený hadr, neboť
jsem si musel na svou osobu za ta léta
vyslechnout množství vulgarit.
A fyzicky? Je příjemná na nošení?
Ještěže v teplých měsících je nám
umožněno nosit kraťasy a tričko s krátkým rukávem, protože materiál není vůbec prodyšný.
Vydržíte u této profese až do důchodu?
Jelikož tato profese vyžaduje dobrou kondici a zdravotní stav, nemohu
vám na to dát jednoznačnou odpověď,
ale určitě bych rád vydržel.

Petr Galoch jako příslušník aktivních záloh

Bourání staré rybářské chaty
Lukáš Zekl, foto: Lukáš Zekl
Klub rybářů Hrušovany u Brna byl založen k 1. 1. 2016
za účelem rybníkářství, naplňování volného času dětí, mládeže a občanů Hrušovan u Brna. Dále za účelem výchovy
k ochraně přírody, údržby vodního hospodářství a sportovního rybolovu. Má právo hospodařit na vodní nádrži tzv. Vodárenského rybníka.
Naši předchůdci svépomocí postavili dnes již dosloužilou rybářskou chatu, která byla využívána téměř šedesát let.
Scházeli se v ní na rybářských schůzích, kde jistě probíhaly
dlouhé diskuze o rybaření. Probíhal zde rybářský kroužek
pro děti, připravovaly se rybářské závody a v neposlední
řadě zde pan Horst Kunz mnoho let prodával rybářům rybářské lístky s povolenkami k lovu ryb.
Rybářská chata sloužila ještě do letošního srpna 2021
jako centrum rybářského života v obci.

Stará rybářská chata před zbouráním

Základní škola
Zahájení nového školního roku
Jarmila Motlíčková, ředitelka ZŠ; Martina Hanzlíková
Prvního září se na nás konečně po
několika chladných dnech usmálo sluníčko – i ono bylo rádo, že jsme zase
všichni ve škole. Prvňáčci se konečně
dočkali. Poprvé nasadili aktovky a usedli
do lavic, kde na ně čekaly první pomůcky, knihy a sladké překvapení. Společně
s rodiči zahájili svůj první školní den. Přivítat je přišel také pan starosta s manželkou. Také starší žáci se radostně vítali
se svými spolužáky i vyučujícími. Spo-

Rybářská chata už se bourá

lečně jsme zvládli povinné testování –
všechny testy byly negativní.
V letošním školním roce nastoupilo
do naší školy 197 žáků. Učit se budou
v jedenácti třídách. Do družiny je přihlášeno 122 dětí, které budou rozděleny
do pěti oddělení. V kolektivu zaměstnanců došlo jen k malým změnám.
Máme školní poradenské pracoviště
– žákům i rodičům jsou k dispozici školní psycholog, speciální pedagog, logo-

ped, výchovný poradce a metodik prevence. Ve třídách působí pět asistentů
pedagoga.
Musíme i nadále dodržovat určitá
opatření – roušky ve společných prostorách, homogenní skupiny během vyučování, na obědech i ve školní družině.
Všichni doufáme, že letošní školní
rok konečně proběhne bez zavírání
škol, distanční výuky a obav z nemoci.
Zasloužíme si to.
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Vzpomínka na uplynulý školní rok
Martina Hanzlíková
Na začátku loňského školního roku jsme všichni doufali, že už nedojde k uzavření škol a strávíme spolu všichni deset měsíců ve škole. Už v říjnu ale bylo všechno jinak
a celá škola musela přejít na distanční výuku. V listopadu
jsme se sice do školy vrátili, ale od ledna už mohly chodit
na prezenční výuku pouze první a druhé ročníky. V březnu se potom uzavřely školy úplně. Ihned po uzavření byla
vždy zahájena online výuka ve všech třídách, od března
potom i online družina. Do školy docházely děti zaměst-

nanců integrovaného záchranného systému, kde se s nimi
paní asistentky a vychovatelky připojovaly na online hodiny a pomáhaly jim se zadanými úkoly. V dubnu se potom
do škol vrátily nejprve první a druhé ročníky, později, po
skoro čtyřech měsících, i zbývající třídy. Ve škole se dodržovala přísná hygienická opatření – pravidelné testování,
nošení roušek i během výuky, homogenní skupiny. Děti
ale vše krásně zvládly a byly rády, že jsou zpátky ve škole,
i když s omezeními.

Táborníci
Dobytí jižního pólu 2021
Petr Tesař, foto: Tomáš Franěk
Od pradávna lákají dobrodruhy ze všech koutů světa neznámá a nebezpečná místa. Stejně tak i nás tento rok přilákala mrazivá tajuplnost Antarktidy a jižního pólu. Plánování
expedice spolu s výběrem vhodných účastníků trvalo měsíce.
Ti nejvhodnější kandidáti našli na konci června ve schránce
dopis s pozváním na výpravu. Loď odplouvala 1. července
v 16.00 a na opozdilce se nečekalo.

Po dlouhé plavbě jsme přirazili u břehů Ohňové země.
Zde se děti rozdělily do družin pod prapory světových univerzit Stanford, Oulu, Kwazulu, Queensland, Toyo a Nottingham, které nás na naší expedici podporovaly a dodaly nám
zkušené vůdce. Další dny nás čekalo shromažďování zásob
i vybavení na samotnou expedici a náročný výcvik. Každým
dnem se nám expediční sáně plnily proviantem a vybavením

Vedoucí výprav

Hry v řece

V bobu

Na lyžích
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a polárníci získávali nové a nové dovednosti k přežití v ledové
pustině. Jednoho večera bylo vše připraveno a my mohli odplout k vytoužené Antarktidě.
Ráno jsme se již probudili u pobřeží Antarktidy v Zátoce
velryb. Teploty spadly hluboko pod bod mrazu, a tak každý
polárník, který chtěl opustit kajutu, musel navléct teplé polárnické oblečení. První krůčky na ledovém příkrovu byly nejisté, ale museli jsme si rychle přivyknout, protože na obzoru
se nám již ztrácela výprava Roalda Amundsena. V tu chvíli
jsme zjistili, že dohnat se nám ho podaří, jen když každý ze
sebe vydá to nejlepší. Pobyt na Antarktidě každá expedice
započala výstavbou předsunuté základny. Po počátečních
peripetiích s ptactvem na pobřeží, kterému se zalíbilo naše
vybavení, jsme vyrazili směr jižní pól. Vnitrozemí Antarktidy
je zcela pusté, a tak každá družina mohla počítat pouze s tím,
co naložila na své sáně. Zásob každým dnem ubývalo a nikdo
neměl jistotu, zda mu vyjdou i na cestu zpět. Putování to bylo
nelehké. Ledová pustina nám kladla do cesty nejednu nástrahu. Na každém kroku jsme museli zdolávat nástrahy přírody
i sami sebe, ale dokázali jsme to!
14. prosince 1911 dobyla expedice Nora Roalda Amundsena jižní pól. Jako první lidé stanuli na této nehostinné, ledové
pustině, jakou jižní pól naší zeměkoule je, Roald Amundsen
se svými druhy Olavem Bjaalandem, Helmerem Hanssenem,
Sverrem Hasselem a Oscarem Wistingem. V těsném závěsu
dorazily na jižní pól výpravy univerzit Stanford, Oulu, Kwazulu, Queensland, Toyo a Nottingham. Každý účastník při-

Sníh na jižním pólu

spěl svými schopnostmi nejen ke zdárnému dosažení jižního pólu, ale také k úspěšnému návratu zpět domů, který je
mnohem náročnější a důležitější než expedice samotná. Další
expedicí, která se pokoušela dosáhnout jižního pólu, byla expedice Terra Nova Brita Roberta Falcona Scotta. Robert Falcon Scott, Lawrence Oates, Edward Adrian Wilson, Henry Robertson Bowers a Edgar Evans dosáhli jižního pólu 17. ledna
1912. Zpět vyrazili poraženi a domů se nikdy nevrátili. Zimou
a vyčerpáním zahynuli v ledové pustině Antarktidy. Nepatřili
mezi šťastlivce jako my, co se plni zážitků a vzpomínek vrátili
zpět domů a už teď se těší na příští dobrodružství…

Příměstský tábor spolku Táborníci
Jimmy Hansgut, foto: Adam Kratochvíl
Během letních prázdnin se uskutečnil příměstský tábor. Tento rok se
ho zúčastnilo 16 dětí. První den jsme
po seznámení obdrželi dopis od Willyho Foga a jeho společníků Barnabáše
a Čika, ve kterém nás zvali na svou cestu
kolem světa za pět dní. Neváhali jsme
ani minutu a všechny děti s nadšením
souhlasily, že se této cesty zúčastní. Následující den jsme se na kolech vydali
z Evropy do Asie (Žabčic), kde jsme nakrmili pandy a zahráli si hry. Ve středu
nás čekalo velké dobrodružství v podobě objevování dalšího kontinentu. Autobusem jsme se vydali do Hustopečí,
odkud jsme šli na Mandloňovou stezku,
navštívili jsme rozhlednu a celý výlet zakončili sladkou zmrzlinou.
Další den začal výrobou papírových lodí a parníků. Slunné odpoledne bylo ve znamení vodních radovánek - vzali jsme raft a zamířili k rybníku, na kterém jsme se propluli. Tento
den jsme nekončili v obvyklý čas, ale
místo toho jsme celé odpoledne hráli zábavné hry. Navečer jsme si opekli

špekáčky a potom si promítli film. Poslední den jsme přes všechny nástrahy a nebezpečí úspěšně dokončili naši
cestu kolem světa za pět dní a užívali
si posledního dne tábora. Tento zábavný a dobrodružný týden plný dob-

rodružství s Willym Fogem a jeho přáteli se dětem i vedoucím líbil a náležitě si ho užili. Velké poděkování patří
i paním kuchařkám z mateřské školy,
které nám po celý týden připravovaly
výborné svačiny a obědy.

Táborák na příměstském táboře
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Opuštěná jeviště Hrušovan
Zuzana Weisová
Po několika desetiletích se k nám opět vrací šum davu,
štěbetání herců a praskání pódiových prken. Často ale není
ke škodě ohlédnout se před novým startem kousek do minulosti.
Jak asi všichni víme, důležitou roli v dějinách ochotnictví v Hrušovanech hráli bratři Mrštíkové – od nich se odvíjí
i dnešní název obnovovaného souboru. Koncem 19. století
byl tedy položen základní kámen divadelního života v naší
obci. Představení zde nehrávali pouze sokolové, ale nechyběli členové organizací Orel, Sboru dobrovolných hasičů,
Lidovců a Svazu katolických žen a dívek. Bylo tedy samozřejmé, že obec žijící divadlem si nevystačí pouze s jedním
jevištěm.
Místa pro vystupování zde byla rovnou tři. Jedno se
nacházelo v bývalém Lidovém domě, kde bylo jeviště poměrně dobře vybaveno. Zde se odehrála představení jako
Lucerna či Dámy a husaři. Další pódium, které bylo hojně

využíváno, vyvstávalo ze země restaurace U nádraží. A poslední samozřejmě nemohlo chybět v samotné sokolovně.
Toto jeviště bylo stavěno povětšinou improvizovaně na sudech a pryčnách, opona a světla se upevňovala k bytelným
kovovým rámům. Oproti náročnosti stavby nabízelo ale
toto místo více možností nástupů na samotnou scénu, které
dokázaly vložit ději dynamiku a spád.
V momentě, kdy čtete tento článek, je již pravděpodobně o volbě jeviště pro Ochotnické divadlo bratří Mrštíků
Hrušovan u Brna rozhodnuto a my snad za pár měsíců budeme mít možnost vás srdečně a s obrovskou radostí přivítat u naší první inscenace. Kdo ví, třeba se ještě i vy objevíte
v hereckých řadách; není se čeho bát!
Ještě bych velmi ráda poprosila kohokoli, kdo má informace o historii hrušovanského divadla, aby se ozval na telefonní číslo +420 724 947 492, popřípadě na e-mail dbm.
hrusovany@gmail.com. Vítány jsou i dobové fotografie.

Sbor dobrovolných hasičů Hrušovany u Brna
Roman Pospíšil, foto: Roman Pospíšil
Jako všechny spolky a různé instituce i náš sbor byl ovlivněn pandemií covid-19. Museli jsme omezit provoz a řešit
jen nejnutnější věci potřebné k činnosti.
Neuskutečnili jsme tradiční hasičský
ples a nemohly proběhnout oslavy 115.
výročí založení našeho sboru. Nejhorší,
co mohlo nastat, bylo ukončení činnosti
všech družstev dětí. Ale po prázdninách
obnovujeme schůzky mladých hasičů
a věříme, že se naše družstva opět naplní dětmi. První informativní schůzka
proběhla 3. září na hřišti za sportovním
areálem a děti byly rozděleny podle
kategorií (přípravka: 3–6 let, mladší:
6–11 let, starší: 11–15 let a dorostenci:
13–18 let). Jelikož první schůzka byla po
uzávěrce tohohle zpravodaje, nemohu
vám sdělit, kdy daná kategorie bude mít
tréninky. Vše bude vyvěšeno na hasičské
zbrojnici. Kdo z dětí by měl zájem, může
se přijít podívat a zapojit se mezi nás.
V květnu se naše družstvo žen zúčastnilo okresního kola, kde skončilo na
krásném 2. místě. V červnu se družstva
mužů a žen zúčastnila noční soutěže
v Nových Bránicích, kde se ženy umístily opět na 2. místě a muži na 9. místě.
Před prázdninami a v době prázdnin se
naše činnost ubírala směrem k pořádání
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soutěží. V červnu jsme uspořádali na hřišti za sportovním areálem okresní kolo
dorostu. Za náš sbor se zúčastnili Petr
Jurásek a Nikola Malá.
17. a 18. července jsme společně
s SDH Starý Lískovec SPORT uspořádali
soutěže jednotlivců. V sobotu bylo na
programu 60 m překážek pro kategorie přípravka, mladší a starší žáci. A vše

vyvrcholilo v neděli kategoriemi dorostenek, dorostenců, žen a mužů. Soutěž
byla na velice vysoké úrovni, protože se
k nám sjeli soutěžící z celé republiky. Za
náš sbor se zúčastnili: Tereza Dvořáková,
Eliška Veisová, Štěpán Dolníček, Ladislav
Dolníček, Karel Přívětivý, Petr Jurásek,
Nikola Malá a Valerie Philippi.
A co nás čeká? Dne 2. října bude pro
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mladé hasiče okresní kolo branného závodu v Hlíně, kde by se naše soutěžní
družstva mohla ukázat v plné síle. Dále
se začínají rozjíždět soutěže ligy mládeže, kterých bychom se mohli s mladými
hasiči účastnit. A budou i soutěže pro
muže a ženy, na které naše družstva také
trénují. V listopadu, pokud budou mírné
protiepidemiologické podmínky, bychom chtěli opět uspořádat soutěž v uzlování. A v prosinci mezi mladé hasiče
přijde jako každoročně Mikuláš s čertem
a andělem. Kalendářní rok ukončíme vánoční besídkou.

T.J. Sokol Hrušovany u Brna
Pavel Kadlec, foto: Kryštof Knoflíček, Vladimíra Volcová
O prázdninové aktivity v Sokole se postarali především
Vlaďka Volcová a David Mandelíček, kteří vedli kroužek
beachvolejbalu pro děti a mládež na kurtu v Rajhradě.
Nyní s novým školním rokem opět zahajujeme obvyklé
kroužky: všestrannost pro děti, volejbal pro děti a mládež
a volejbal pro dospělé. Dospělí volejbalisté se připravují na
premiérový start v nejvyšší soutěži Amatérské volejbalové
ligy v Brně.
Je pravděpodobné, že se rozvrh ještě změní, nebo nějaké kroužky dokonce přibudou. Rozhodně počítáme s našimi seniorkami, které čekají na spuštění provozu Sokecu,
kam budou chtít chodit cvičit.
V rámci dne otevřených dveří čerstvě zkolaudovaného
centra Sokec jsme připravili výstavu fotografií z minulosti sokolovny, která v tomto místě do roku 2019 stála. Následně se výstava přesunula do obecní knihovny, aby měli
možnost si ji prohlédnout i další zájemci.
Činnost
Všestrannost pro děti
Volejbal pro děti a mládež
Volejbal – smíšený tým

Cílová skupina
Děti 1. stupně ZŠ a starší
Děti a mládež 2. stupně ZŠ
a starší
Výkonnostní volejbalisté

Beachvolejbalové hřiště v Rajhradě

Opět děkuji všem aktivním členům, kteří táhnou činnost naší jednoty. Zejména již zmiňovaným Vlaďce a Davidovi, dále Romanu Ivičičovi za práci pro výstavu, Hance Halounové a Gabči Hulatové, že opět letos povedou
všestrannost pro děti.

Momentka z výstavy na dni otevřených dveří

Den
Úterý a čtvrtek
Pondělí a čtvrtek

Čas
17:00–18:00
18:00–19:30

Místo
Sportovní hala Jízdárenská
Sportovní hala Jízdárenská

Pondělí a čtvrtek

19:30–21:30

Sportovní hala Jízdárenská

Trénink mládeže
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Ohlédnutí za mysliveckým létem
Miloš Sedláček, foto: Miloš Sedláček
Na vodní ploše rybníka Šimlochy vybudovali členové místního Mysliveckého spolku Lípa hnízdní budky pro
vodní ptactvo. Při procházkách kolem rybníka jste mohli
zahlédnout tři rodinky kachny divoké, které se zde od jara
zabydlely a vyvedly mladé. Doufáme, že na jaře příštího
roku jich zde zahnízdí ještě více.
Nyní myslivci chystají zásoby pro zimní přikrmování
zvěře, plní nádoby na obilné krmné směsi, kukuřici, seno
i sůl na slanisko. Opravují se posedy, zásypy, krmelce a napáječky na vodu, provádí se pravidelná údržba myslivecké chaty. Dokončují se letní práce a konec roku bude ve
znamení příprav tradičního mysliveckého plesu, který je
plánován na 15. ledna 2022 v budově nového Sokecu. Půjde o premiérový ples v nových prostorách, tak si ho určitě
nenechejte ujít. O předprodeji vstupenek vás budeme předem informovat.
Děkujeme pejskařům a návštěvníkům revíru, že myslí
na klid zvěře a ochranu naší přírody.
Hnízdní budky pro vodní ptactvo na rybníku Šimlochy

FK 1932 Hrušovany u Brna
Libor Nentvich
Minipřípravka: děti od 3 do 6 let
kontakt: facebook – FK 1932 HRUŠOVANY U BRNA – nejmenší
trenér: Kafka Jaroslav – 605 528 543, kafuboss@seznam.cz, FB – Kafka Jara
tréninky:
Potřebná výbava:

duben až říjen: fotbalové hřiště, každou středu a pátek od 17:00 do 18:00
listopad až březen: sportovní areál, každou středu od 17:00 do 18:00
pití, pevná obuv (do haly obuv s bílou podrážkou), sportovní oblečení

Rozpis zápasů
Rozpis soutěže - OP Muži FK 1932
podzim 2021
sobota 7.8. 16:00
Hrušovany
neděle 15.8. 17:00
Pozořice
neděle 22.8. 17:00
Ořechov
sobota 28.8 16:00
Hrušovany
neděle 5.9. 16:00
Ivančice B
sobota 11.9. 16:00
Hrušovany
neděle 19.9. 15:30
Rosice B
sobota 25.9. 15:30
Hrušovany
sobota 2.10. 15:00
Popůvky
sobota 9.10. 15:00
Hrušovany
sobota 16.10. 14:30
Blučina
sobota 23.10 14:30
Hrušovany
sobota 30.10 14:30
Zbýšov

-

Měnín
Hrušovany
Hrušovany
Blažovice
Hrušovany
Kupařovice
Hrušovany
Oslavany
Hrušovany
Říčany
Hrušovany
Modřice
Hrušovany

Rozpis soutěže - OP starší žáci Hrušovany / Vojkovice
podzim 2021
neděle 29.8. 10:00 Hrušovany/Vojkovice - Těšany
sobota 4.9. 11:30
Kuřim B - Hrušovany/Vojkovice
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neděle
neděle
neděle
sobota
neděle
sobota
sobota

12.9.
19.9.
26.9.
2.10.
10.10
16.10.
23.10.

10:00 Hrušovany/Vojkovice - RAFK B
10:30
Troubsko - Hrušovany/Vojkovice
10:00 Hrušovany/Vojkovice - Zbraslav
10:00
Lažánky/Deblín - Hrušovany/Vojkovice
10:00 Hrušovany/Vojkovice - Kahan
9:00
Podolí - Hrušovany/Vojkovice
9:00
Rosice B - Hrušovany/Vojkovice

Rozpis soutěže - OP mladší žáci sk. B FK 1932
podzim 2021
sobota 28.8. 13:30
Hrušovany - Pohořelice
neděle 5.9. 14:00
Medlov - Hrušovany
sobota 11.9. 13:30
Hrušovany - D.Kounice/Kupařovice
sobota 18.9. 9:00
Ořechov A - Hrušovany
sobota 25.9. 12:30
Hrušovany - Buď Fér A
neděle 3.10. 10:45
Těšany B - Hrušovany
sobota 9.10. 12:00
Hrušovany - Buď Fér B
sobota 16.10. 10:45
Ořechov B - Hrušovany
sobota 23.10. 10:45
Popůvky - Hrušovany
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Rozpis soutěže -skupina B - starší přípravka FK 1932
podzim 2021
Hrušovany - Těšany A
neděle 29.8. 15:30
pátek 3.9. 16:45
RAFK - Hrušovany
neděle 12.9. 15:30
Hrušovany - Rajhradice
neděle 19.9. 9:00
Ořechov - Hrušovany
neděle 26.9. 15:30
Hrušovany - Žabčice
úterý 28.9. 10:00
Medlov - Hrušovany
neděle 3.10. 9:00
Blučina - Hrušovany
neděle 10.10. 15:30
Hrušovany - Újezd u Brna
volno
neděle 24.10. 15:30
Hrušovany - Želešice
neděle 31.10. 15:30
Hrušovany - Židlochovice

Rozpis soutěže -skupina B - mladší přípravka FK 1932
podzim 2021
pátek 3.9. 17:00
Hrušovany - Těšany B
pátek 3.9. 16:45
RAFK - Hrušovany
neděle 12.9. 13:30
Hrušovany - Dolní Kounice
neděle 19.9. 10:30
Žabčice - Hrušovany
neděle 26.9. 13:30
Hrušovany - Blučina
neděle 3.10. 10:00
Újezd u Brna - Hrušovany
neděle 10.10. 13:30
Hrušovany - RAFK A
neděle 17.10. 9:30
Medlov - Hrušovany
neděle 24.10. 13:30
Hrušovany - Vojkovice

Malé ornitologické okénko
Zdeněk Kaláb, foto: Zdeněk Kaláb
Další ze zajímavých ptáků, které
můžete vidět v Hrušovanech, je ťuhýk
obecný. Živí se převážně hmyzem, takže jej u nás pochopitelně můžete pozorovat jen na jaře, v létě a začátkem
podzimu. Nejčastěji uvidíte samečka
na uschlých větvích trčících z keřů šípků, trnek apod. Je to náramný švihák
s šedou hlavičkou a hnědými zády
a křídly. Přes oko má černou pásku,
také konec a střed ocasu je černý, takže

když odlétá od pozorovatele, vidíme
na něm černé T. Samička je zbarvena
vlnkovaně šedohnědě, tak aby byla
úplně nenápadná. Proto ji mnohdy
uvidíme až koncem léta, jak dokrmuje vylétnutá mláďata, která mají stejnou barvu. Nejčastěji loví brouky, vosy
kobylky, a když se povede, uloví i myšku. Tu šikovně natrhá háčkem na konci
zobáku. Přebytky si uchovává napíchnuté na trnech. U nás můžeme ťuhýka

Ťuhýk obecný

vidět např. u trafostanice na Unkovice,
v bývalém broskvovém sadu směrem
k myslivecké boudě a podobných lokalitách, kde se vyskytují soliterní keře
nebo hromady roští. Jeho nejbližší příbuzný je ťuhýk šedý. Jak jméno napovídá, je šedočerný. Ten v zimě neodlétá
a dokáže si ulovit dostatek hlodavců, aby i u nás přežil. Nejblíž jsem ho
v zimě pozoroval na keřích u Svratky ve
Vojkovicích.

Samice ťuhýka obecného s mládětem

Doba postcovidová?
Zdeňka Nováková, praktická lékařka pro dospělé
Léto se pomalu chýlí ke konci a nastal čas zamyslet se, jak bude pravděpodobně probíhat preventivní a léčebná péče v naší ordinaci v podzimních
a zimních měsících.
Přestože hlavní covidovou etapu
máme s vypětím všech sil za sebou, ne-

můžeme říct, že nás virus opustil. Naopak
se připomíná v podobě dalších mutací,
např. delta, která je infekčnější než britská a útočí na mladou generaci, která je
stále očkovaná jen z mizivého procenta.
Zdravotníkům nezbývá, než apelovat na očkování, které je jedinou mož-

ností, jak infekci zastavit. Jedině očkováním je možné získat robustní protilátky. Jedná se také o jedinou obranu
proti stávajícím a budoucím mutacím
viru. Skutečnost, že je aktuálně hospitalizovaných s covidem-19 v ČR jen
málo pacientů, je dána právě proočko13
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váním populace. Ve světě není situace
zdaleka tak příznivá, na covid-19 se
umírá, dramatická situace je toho času
např. v Thajsku, špatná je situace ve
Spojených státech.
Vakcíny jsou velmi efektivní, jejich
účinnost se blíží ke stu procentům. Nelze spoléhat na dostatečnou ochranu
po prodělání onemocnění. Je to dáno
novými mutacemi a tím, že neznáme
hranici dostatečného množství protilátek ani rychlost jejich poklesu.
Testovací metody mají svoje limity, ani PCR testy nejsou stoprocentně
spolehlivé (senzitivita osmdesát procent), mnohem nižší spolehlivost mají
antigenní testy, u některých senzitivita nedosahuje ani třiceti procent, velmi
závisí na provedení a výrobci.
Nemá tedy vůbec žádný logický důvod vyšetřovat protilátky před očkováním. Pacienti po prodělaném onemocnění covid-19 se mohou nově očkovat
ihned po skončení izolace. Od druhé
poloviny září budeme očkovat oběma
typy vakcín – mRNA (dvě dávky) a vektorovou vakcínou (jedna dávka).
Očkuji oběma typy očkovacích látek (mRNA a vektorovými) od prosince
2020 v ordinaci a v nemocnici. Počty
proočkovaných pacientů už počítám
ve stovkách a zatím jsem se nesetkala
s žádnou závažnou reakcí a žádný pacient neonemocněl covidem po druhé
dávce. Se znepokojením sleduji zavádějící zprávy, až naprosté lži o očkování

proti covidu-19. Nevím, komu a čemu
mají sloužit, určitě ne k prospěchu lidí.
V jejich vývoji a přípravě se využívají
znalosti ověřené z vývoje jiných vakcín. Vakcíny registrované v Evropské
unii jsou mimořádně bezpečné a bezpochyby zachránily miliony lidských
životů. Očkování je jedním z největších
pokroků novodobé medicíny.
Další respirační onemocnění, kterého se můžeme v zimních měsících
obávat, je chřipka. Nikdo nedovede
přesně odhadnout letošní sezónu, protože jsme se s onemocněním více než
rok nesetkali díky bariérovým opatřením a omezenému kontaktu. Tato
opatření jsou ale postupně redukována, a proto lze chřipku opět očekávat
a z odborných společností zaznívají
obavy o možnost masivnější epidemie
či eventuální křížení s pandemií covidovou.
Chřipka není jen onemocnění dýchacích cest, ale celkové postižení organismu. Starší lidé jsou ohroženi zhoršením stávajících onemocnění, chřipka
v těhotenství je rizikem pro plod. Proto
je doporučeno očkování v kterékoliv
fázi těhotenství s cílem ochránit matku a kojence v prvních šesti měsících
života, kdy nemůže být sám očkován.
V každém případě považuji za rozumné nechat se očkovat. Od října budeme očkovat tetravalentní vakcínou
(povrchový antigen, inaktivovaný),
abychom všechny zájemce stačili pro-

očkovat před kulminací infekce. Ochrana nastupuje dva týdny po očkování.
Ve stejný den můžeme očkovat proti
další závažné infekci – streptokokovému zápalu plic vakcínou Prevenar 13,
protože se jedná v obou případech
o neživé vakcíny.
Obě vakcíny jsou plně hrazeny pro
pacienty nad 65 roků a také pro chronicky nemocné, ostatní mají možnost
čerpat příspěvky od svých zdravotních
pojišťoven.
Respirační infekce nebudou jedinou náplní práce v ordinacích primární
péče. V rámci preventivních prohlídek
máme dluhy a budeme se snažit je
splatit, aby se nám odložená prevence
nevrátila v podobě komplikací.
Nepodceňujte tedy význam preventivních prohlídek u praktického
lékaře, zejména pacienti s chronickým
onemocněním by měli být kontrolováni v pravidelných intervalech a všichni
ostatní jednou za dva roky. Na preventivní prohlídky k praktickému lékaři
chodí pravidelně jen dvacet procent
pacientů. Přitom mohou včas odhalit
závažná onemocnění srdce a cév, onemocnění metabolická ( např. diabetes,
poruchy tuků), onkologická onemocnění, poruchy štítné žlázy atd. Každým rokem diagnostikujeme desítky
nových případů těchto onemocnění
v počátečních stádiích. Právě včasné
zachycení hraje klíčovou úlohu z hlediska šance na úspěšnou léčbu.

Den otevřených dveří společensko-kulturního centra Sokec
Pavel Kadlec, foto: Josef Valoušek, Kryštof Knoflíček
Od doby, kdy poprvé vstoupila demoliční četa do objektu staré sokolovny, až do kolaudace nové a moderní stavby
Sokec uplynuly téměř dva roky. Demolice byla zahájena v září
2019 a kolaudační souhlas byl vydán v srpnu 2021. Celkové
investice se pohybují kolem 83 mil. Kč.
Aby si lidé mohli projít a prohlédnout nový objekt, uspořádala obec 21. srpna den otevřených dveří. Samotný program
se skládal ze dvou základních částí: v průběhu oficiální části
byla slavnostně přestřižena páska a v hlavním sále následovaly projevy zástupců obce a hostů. Ve druhé, neoficiální části
si mohli návštěvníci celý objekt prohlédnout. Ke zpříjemnění
odpoledne hrála živá hudba.
Koncepce Sokecu volně navazuje na fungování staré sokolovny. V hlavní budově je kromě velkého sálu také dvojice
menších místností, kuchyňka, dva ateliéry pro příležitostné
ubytování a restaurace s vybavenou kuchyní. V patře jsou také Slavnostní přestřižení pásky u vstupu ze dvora
14
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nezbytné šatny se sprchami. Technické zázemí, úložné prostory a zázemí restaurace je v podzemním podlaží. V místě dřívější tribuny na dvoře stojí plnohodnotné hudební podium, v jehož sklepních prostorech je hudební zkušebna. Nové řešení
bývalé jídelny či Klubu seniorů, které otevřelo tuto stavbu do
dvora Sokecu, umožnilo zcela osamostatnit zahradu mateřské
školy. V této budově vznikly další skladovací prostory a klubové místnosti. Místo antukového a prašného hřiště je nyní hřiště s tartanovým povrchem.
Jako každá takto rozsáhlá stavba má i tato nějaké drobné
mouchy, které se vychytají v průběhu provozu, ale je dobré na
ně upozorňovat.
Aktuálně probíhá výběrové řízení na provozovatele restaurace Sokec a výběrové řízení na správce sportovních budov obce.
Pevně věříme, že se Sokec stane živým a pulzujícím srdcem obce a že bude místem, které Hrušovaňáky spojuje.
Tým architektů společnosti CARAA.CZ, kteří budovu navrhli

Slavnostní zahájení v hlavním sále

Hlavní sál – pohled z galerie

Vzpomínky pamětnice
Anna Kolegarová
Prohlídka nového společenského
centra Sokec mě inspirovala k zamyšlení, co pro mne znamenala sokolovna
stará. Je mi 77 let. Již od předškolního
věku jsme chodili pravidelně dvakrát
týdně do cvičení. V neděli jsme se těšili na loutkové divadlo, kde jsme byli
okouzlení nádhernými loutkami a pohádkami, které vždy končily šťastně
díky chytrému Kašpárkovi.
Při filmových představeních i divadle ochotníků byl vždy plný sál diváků
– dětí i dospělých.

Nacvičovali jsme spartakiádní
skladby pro cvičení v Praze a na tělovýchovné slavnosti na Slovensku v Sečovcích. Ve studentských letech jsme si
s kamarádkou Alenou zahrály v loutkovém a ochotnickém divadle. Také jsme
zkoušely stolní tenis.
Na tanečních zábavách vytvářel
úžasnou atmosféru orchestr pana
Františka Křenka se zpěvákem Štěpánem Mátlem. Zúčastňovala se i mládež
z okolních vesnic. Krásné bývaly také
tradiční krojované hody.

V dospělosti, když jsem nastupovala do místní školy, jsem s dětmi v sokolovně trávila hodiny tělesné výchovy
a také jako cvičitelka dívek v ZRTV. Rekreačně jsem několik let hrála s ženami
volejbal.
Možná je v mém povídání trochu
nostalgie, ale to už ke vzpomínkám
patří.
Přeji všem občanům a zejména
dětem v nové budově mnoho příjemných zážitků, ať mohou jednou také
rádi vzpomínat.

Varianty hrušovanského kroje
Jan Musil, foto: David Motlíček
V minulém čísle Hrušovanského
zpravodaje nastínila paní Iva Šebestová historii hrušovanského kroje.
Tímto článkem chci doplnit několik

informací a přidat obrazový materiál,
který vám určitě názorněji popíše, jak
náš kroj vypadal. Kroj v Hrušovanech
začal upadat od roku 1848, kdy se cel-

kově změnil životní styl obyvatel. Lidé
mohli například cestovat za prací, což
do té doby nešlo. Tato změna životního stylu a časté cesty do měst ved15
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ly k úpadku kroje. Lidé z vesnic chtěli
zapadat, a proto svůj šatník postupně
měnili za konfekční, který se běžně nosil ve městech. To se dělo také z praktických důvodů. Tento proces nastal
dříve u mužů než u žen. Poslední krojové součástky odložily ženy po konci
2. světové války.
Pod pojmem kroj si dnes lidé představí oblečení, které se nosí pouze na
hody. Kroj ale nebyl jednorázovým oblečením pro jednu příležitost. Jde o složitý komplex jednotlivých částí, které
společně tvoří různé varianty a dosahují
harmonického celku.
Ve všední dny se nosil pracovní kroj,
který byl lehký, levný, přizpůsobený pro
každodenní práci. Pánský všední kroj
se skládal z bílých třaslavic (lněných
kalhot), bílé neškrobené košile, modré
pracovní zástěry s laclem (na fotce je
lacl schovaný), slaměného klobouku
a barevného šátku, který bránil košili
před ušpiněním. Boty se k němu nenosily. Dámský všední kroj se skládal z bílého rubáčku (spodní košilka), měkkých
spodniček, plátěné sukně, zástěry, jupky a šátku. Boty se na práci nosily jen ve
velké zimě.
Sváteční kroj byl tím nejdražším, co
mladí lidé měli. Užíval se na hody, velké
svátky, obřady.
Muž ve svátek oblékal bílou škrobenou košili, žlutice, modré punčochy,
červeně vyšívanou korduli, vysoké kožené boty, kapesníček, černý hedvábný
šátek, široký klobouk a vonici.
Dámský sváteční kroj se skládal z rubáčku, jelita, tří škrobených spodnic,
vyšívaných rukávců, barevné kordulky,
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vrchní sukně, fěrtochu (zástěry), punčoch, červeného tureckého šátku na
hlavu, kapesníčku, černých kožených
bot, zahrádečky (ozdobná kytička v kordulce), malovaných stuh a snítky rozmarýnu.
Pro méně slavnostní události byl určen polosváteční/taneční kroj. Na rozdíl
od svátečního byl méně zdobený, byly
použity dostupnější a levnější materiály. U pánů je základ (košile, kalhoty, punčochy a boty) stejný jako u svátečního
kroje. Klobouk je však menší a méně
zdobený než sváteční, kordula je tmavě
modrá místo červené. K této variantě
nepatří vonice. Žena oblékala kromě již
zmíněných spodniček, rubáčku, tureckého šátku, kordulky, zástěry a rukávců
bavlněnou sukni z bílého plátna s drobným tiskem, tzv. kartounový tisk, nebo
sukni mušelínku.
Pro zimní období byla určena zimní
varianta kroje. Pánská zimní varianta je
taneční varianta kroje, pouze obohacená o kabát a klobouk je nahrazen beranicí. Černý šátek kolem krku je nahrazen vlněným šátkem. Dámská zimní
varianta je podobná taneční variantě.
Postrádá však kordulku. Na rukávce je
oblečen kožíšek s vyšíváním, turecký
šátek je nahrazen teplým červeným
šátkem. Tuto variantu doplňuje teplý
vlněný přehoz.
Fotografie nedokážou vystihnout
veškerou krojovou rozmanitost. Částí se
nosilo více. Barvy některých částí byly
dány, u některých částí si však mohl nositel vybrat dle svého vkusu. Fotografie
zachycují podobu několika variant kroje, který se nosil v Hrušovanech v první

polovině 19. století, což je doba těsně
před začátkem jeho odkládání.
Doufám, že se časem v nějaké variantě kroje ukáže víc a víc lidí, a to nejen
na hody.
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Židlochovické gymnázium se již tradičně zapojí
do celonárodní sbírky Český den proti rakovině
Helena Marková, organizátorka sbírky
Český den proti rakovině je celorepubliková charitativní sbírka, jejíž výtěžek směřuje na konto
Ligy proti rakovině.
Smyslem je získat finanční prostředky na
nádorovou prevenci,
výchovu k nekuřáctví,
zdravému stravování
a životnímu stylu, na
podporu činnosti kolektivních členských
organizací, rekondiční
pobyty onkologických
pacientů a podporu
onkologických
výzkumných projektů.
Naše gymnázium
se do organizace této
akce (dříve nazývané
Květinový den) zapojilo poprvé v roce 1999.
Tenkrát jsme objednali a velmi rychle prodali 200 kytiček. V dalších
letech jsme postupně
zvyšovali počet objednaných a úspěšně
prodaných
kytiček,
a proto rovněž narůstaly výnosy sbírky.
Stalo se již tradicí,
že se na organizaci
sbírky v Židlochovicích s velkým zájmem
podílejí
studentky
a studenti septimy.
Sbírka se pokaždé setkává s odezvou nejen
mezi dospělými dárci,
ale také mezi studenty
gymnázia a žáky ostatních židlochovických
škol.
Letos
proběhne
sbírka z organizačních
důvodů netradičně ve
čtvrtek 30. září. Dobrovolníky potkáte v dopoledních hodinách
v ulicích Židlochovic.

Můžete také poprosit své děti a vnuky,
ať vám kytičku koupí ve škole a done-

sou domů. I vy můžete minimální částkou 20 Kč pomoci.
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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 nebo na telefonním čísle 725 772 774.

Starý snímek zachycuje hodový průvod obcí v roce 1928.
Nárožní budova vpravo se zdobnou fasádou je nyní obecní knihovna. Obec tuto budovu získala do svého majetku
v roce 2001 již ve značně zchátralém stavu a v roce 2005 se
tam přestěhovala knihovna, která do té doby sídlila v suterénu zdravotního střediska.

Ulice Jiřího z Poděbrad na fotografii z roku 1928

Dnešní podoba ulice Jiřího z Poděbrad

Kulturní kalendář
Martina Vrbská, Eva Kadlecová
Září
18. 9.
18. 9.
26. 9.
30. 9. -2. 10.

Slavnosti burčáku Židlochovice
Hrušovanské okruhy
Svatováclavský koncert české filharmonie Brno, kostel Povýšení svatého Kříže Židlochovice
Burčákové slavnosti Hustopeče

Říjen
9. 10.
Žerotínské farmářské trhy na židlochovickém náměstí Míru
28. – 30. 10. Oddílový výlet Táborníků
Listopad
13. 11.

Drakiáda (Táborníci)

Tipy na kroužky v okolních obcích
Martina Vrbská
•
•
•
•
•
•
•
•
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Judo Blučina http://www.judo.orelblucina.cz/
Judo Židlochovice https://judoorel.cz/
Brazilské jiu-jitsu, kickbox, power jóga, kondiční cvičení
Židlochovice http://skpretorian.cz/
Atletika
Přísnotice
http://atletikaprisnotice.klubova
-stranka.cz/
Atletika Židlochovice https://www.atletikaprodeti.cz/
databaze-pripravek/sak-zidlochovice/
Skauti Židlochovice http://www.strediskohrozen.cz/
Mateřské centrum Robátko Židlochovice https://www.
mcrobatko.cz/
Orel Židlochovice zumba, pilates http://www.orelzidlo

•
•
•
•
•
•

chovice.cz/?sportovni-kurzy,21
Basketbal, Badminton https://www.sokol-zidlochovice.cz/
Lukostřelba Židlochovice http://skolatradicnilukostrel
by.wz.cz/
Modeláři Židlochovice https://www.funrace.eu/
Plavecká škola Blučina http://www.krytybazenblucina.cz/
kontakt/
ZUŠ Židlochovice https://www.zuszidlochovice.cz/
Keramika Židlochovice https://www.zidlochovice.cz/
cs/kultura-a-volny-cas/spolky-v-zidlochovicich/sdru
zeni-zidlochovice/provoz-keramicke-dilny-ve-skolnim-roce-2020-2021.html

Kultura

Inzerce
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Hrušovany ve fotografiích

Upravovaný prostor mezi Sokecem a ZŠ (foto Josef Valoušek)

První školní den v 1. A (foto Josef Valoušek)

První školní den v 1. B (foto Josef Valoušek)

Hodová mše (foto Josef Valoušek)

Den otevřených dveří na Loosově vile (foto Kryštof Knoflíček)

Dušan Knoflíček provází občany po vile (foto Kryštof Knoflíček)

Práce na nové rybářské chatě se blíží k závěru (foto Lukáš Zekl)

Zrekonstruovaná křižovatka Tyršova, Hybešova, Komenského (foto Pavel Kadlec)
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Uzávěrka
příštího čísla je 1. 11. 2021, kontakt: medialnikomise@ouhrusovany.cz. Foto na obálce: Kryštof Knoflíček.

