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ČÁST 1. ÚVOD
1. Z historie obce
Nejstarší písemná zmínka o Hrušovanech je z roku 1252, kdy patřily
pod Ţďárský klášter. Od roku 1481 patřily Hrušovany panu Dobši z Černé
Hory. Králem Vladislavem byly zastaveny moravskému hejtmanovi Janu
z Lomnice.
Roku 1552 připadly Hrušovany opět Ţďárskému klášteru. V roce 1606
získalo obec olomoucké biskupství. Od roku 1616 patřily Lichtensteinům
v Mikulově. V roce 1638 koupil obec Šimon Gratzer ze Schonsberga
na Velkých Němčicích. Roku 1641 prodal Hrušovany hraběti Jindřichu
Burianovi Ţampachovi z Potenštejna. Ten je téhoţ roku věnoval Eliáši
z Weisenberga. Roku 1666 patřila obec Ferdinandu Grantzerovi, rytíři
z Gränzerbachu. V roce 1702 zakoupil Hrušovany hrabě Filip ze
Sinzendorfu. V roce 1805 při taţení na Slavkov navštívil Hrušovany císař
Napoleon.
Hrušovany u Brna jsou poměrně velká obec (3000 obyvatel) v okrese
Brno-venkov. Leţí na hlavní ţelezniční trati Brno-Břeclav-Bratislava, asi
20 km jiţně od Brna. Na bohosluţby i jiné církevní obřady však musí
zdejší farníci dojíţdět do sousedních Ţidlochovic.

2. Jak vše začalo
Po roce 1989 se členy obecního zastupitelstva stali i zástupci politické
strany ČSL. V roce 1992 se Miroslav Roţnovský jako místostarosta
přičinil o to, ţe se do rodícího se územního plánu obce začlenil pozemek
na výstavbu kostela. Zásluhu na tom má i první polistopadový starosta
obce p. Miroslav Klajba.
Kostel býval od nepaměti typickou dominantou většiny našich obcí.
I dnes patří kostel mezi objekty, které tvoří, moderním slovníkem řečeno,
občanskou vybavenost obce. Při studování obecní kroniky narazíte na
spoustu údajů o tom, co se v obci podařilo zbudovat. Katolický kostel ale
nikdy v Hrušovanech nestál. Ani v kronice nenajdete zápis, ţe by se zde
někdy někdo pokoušel kostel stavět. Od nejstarších pamětníků se však
dozvídáme něco jiného. V uplynulém století se nejméně dvakrát občané
kostel postavit rozhodovali, avšak různé okolnosti uskutečnění jejich
záměru zabránily.
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Zřizovatelé fondu

Nápad, pokusit se o postavení kostela potřetí, se uhnízdil v hlavách
několika hrušovanských občanů s nástupem demokracie v naší zemi po
roce 1989 a nedal jim spát. Do třetice všeho dobrého? V té době to ovšem
byla čirá utopie, která se však pro některé občany stala snem. Léta plynula
a jiţ se zdálo, ţe ani potřetí nebude pokus úspěšný.
Aţ v roce 1997 na návrh předsedy MO KDU-ČSL Miroslava
Roţnovského byla Krajským soudem v Brně zaregistrována Nadace fondu
na výstavbu kostela. 23. 2. 1999 byla nadace v důsledku změny zákona
o nadacích přejmenována na Nadační fond na výstavbu kostela
v Hrušovanech u Brna a je zapsána u Krajského obchodního soudu v Brně
v oddílu A, vloţka číslo 75.

Miroslav Roţnovský
předseda nadace

Ladislav Najman
člen správní rady

Marta Mikulincová

Marie Roţnovská
-4-

3. Základní kámen
Ihned po zaregistrování nadace byl
také zaloţen účet u České spořitelny,
pobočka Ţidlochovice, číslo účtu
2022953389/0800 a první finanční
prostředky byly na účet poukázány od
členů místní organizace KDU-ČSL, kteří
mezi sebou zorganizovali sbírku v částce
13.500, Kč. Z této sbírky byl uhrazen
základní kámen budoucího kostela, který
Základní kámen je umístěn
vyrobila firma KAMENA v Hrušovanech u vstupu do hlavní lodi kostela
u Brna.
K posvěcení základního kamene bylo vyuţito návštěvy Svatého otce
v Praze. V neděli 27. 4. 1997 byl základní kámen převezen na Letenskou
pláň a poloţen v presbytáři do těsné blízkosti oltáře, kde jej poţehnal
a posvětil osobně Svatý otec Jan Pavel II.
Tímto pro nás vzácným historickým okamţikem započalo úsilí, které
mělo být završeno vysvěcením nového kostela. Mělo však uběhnout ještě
hodně vody v hrušovanské říčce Šatavě. Členy nadačního fondu čekala
dlouhá a strastiplná cesta do tmavého tunelu, ve kterém však na konci
svítilo nádherné světlo víry, naděje a lásky.

Základní kámen byl posvěcen při návštěvě Svatého otce Jana Pavla II.
v Praze na Letenské pláni 27. dubna 1997.
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4. Co se řešilo před zahájením stavby?
Veliký ruský spisovatel Dostojevský napsal:
„Vezmete-li lidem Boha, je dovoleno vše.“
V Novém zákoně nacházíme napomenutí:
„Nezanedbávejte společná shromáţdění.“
Místem takových shromáţdění má být v kaţdé obci kostel. Nechceme-li je tedy zanedbávat, je třeba mít k tomu i kostel. Projevem křesťanské
víry má být bohosluţba ţivotem. Stavění kostela se stalo pro členy
nadace — a věříme, ţe i pro ostatní pomocníky a dárce — bohosluţbou
ţivotem, coţ je jeden z hlavních projevů křesťanské víry.
Jaký název ponese nový kostel?
Tak jako narozený člověk nese po celý svůj ţivot jméno svého patrona,
i kostely dostávají jména podle svých patronů, kterým jsou zasvěceny.
Také pro náš kostel bylo potřeba v úvodu všeho snaţení určit jméno. Byl
vybrán návrh rodáka naší obce P. Václava Slouka, který je nyní sídelním
kanovníkem brněnského biskupství a děkanem u sv. Jakuba v Brně.
Kostel bude zasvěcen Panně Marii Královně.

Hlavní vitráž kostela, znázorňující spoluvládu
Panny Marie nanebevzaté a Ježíše Krista
-6-

Svátek Panny Marie Královny připadá
na 22. srpna a zakončuje tzv. Mariánský
rok, zahajovaný 8. září svátkem Narození
Panny Marie. Zavedl jej papeţ Pius XII
s úmyslem zdůraznit, ţe Panna Marie
nanebevzatá vládne jako královna spolu
s Jeţíšem Kristem nebi a zemi.
V tento den se také slaví v Hrušovanech kaţdoročně hody.
Hlavní vitráţ kostela, kde je znázorněna stylizovaná postava Panny Marie,
a dřevěný kříţ s Kristem toto poselství
symbolizují. Za zmínku stojí, ţe kříţ
věnoval hrušovanským farníkům do
nového kostela dlouholetý správce ţidlochovické farnosti děkan P. Josef Valoušek, zhotovil Prof. Josef Zelinka ze
Šitbořic.
Pro úplnost je třeba dodat, ţe pravá
vitráţ symbolizuje proměnu vody ve
víno a levá s červeným jablkem prvotní
hřích.

Sídelní kanovník P. Václav
Slouk, autor názvu kostela

Kdo je autorem projektu kostela?
Aby mohl být zadán projekt, musela na
něj nadace sehnat finanční prostředky. Ty
si zajistila prodejem hrušovanského
Lidového domu, který byl KDU-ČSL
vrácen v restituci. Jelikoţ byl ve velmi
zanedbaném stavu, rozhodli členové KDU
-ČSL, ţe se budova prodá. Tak se i stalo a
Děkan P. Josef Valoušek,
za utrţené peníze se mohlo začít
dárce dřevěného kříže
s přípravou projekčních návrhů. Občané,
kteří postavili Lidový dům, byli věřícími a nyní by byli rádi, aby se jejich
prostředky vrátily do stavby chrámu, který si přáli mít.
Z pěti navrţených projektů vybralo brněnské biskupství návrh Ing. arch. L. Vojtové
z Brna. Občanům Hrušovan u Brna byla představena maketa kostela, kterou připravila
fakulta architektury na VÚT v Brně pod vedením jmenované paní architektky.
Vnitřní úpravu navrhl profesor arch. Jiljí Šindlar z Brna.
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ČÁST 2. PRŮBĚH STAVBY

Rok 2000
1. Zahájení stavby hlavní lodi kostela
Dne 16. 5. 2000 bylo stavebním úřadem v Ţidlochovicích vydáno
stavební povolení na stavbu kostela Panny Marie Královny
v Hrušovanech u Brna pod č. j. 1891/00-Su.
Pozemek pro stavbu kostela bezplatně uvolnila obec a dne 13. 6. 2000
začala vlastní stavba. Sen se pomalu začínal naplňovat a ti, kteří před
časem při vyslovení myšlenky o takové stavbě nevěřícně kroutili hlavou,
začínali doufat, ţe historie neúspěšných pokusů se snad uţ nebude
opakovat.
Dne 13. 6. 2000 firma Stafikr Hustopeče zahájila stavbu kostela
a začala skrývat ornici, aby mohla započít s výkopy pro základové pasy.

Výkopové práce zahájil osobně předseda nadačního
fondu p. Miroslav Rožnovský na velkostroji KNB 250.

20. 8. 2000 byla tradičně na letním kině slouţena hodová mše svatá
a výtěţek ze sbírky na výstavbu kostela byl 34.419,- Kč.
Dne 21. 8. 2000 zastupitelstvo obce Hrušovany u Brna odsouhlasilo
ţádost o dotaci pro nadační fond ve výši 500 000,- Kč. Byla to významná
pomoc při provádění stavby. Starostou obce v době zahájení výstavby byl
p. Václav Kameník.
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Dne 4. 9. 2000 byly zaizolovány základy budoucího kostela a začaly
vyzdívací práce.

Dne 12. 9. 2000 byla provedena vodovodní přípojka na stavbu.
Poděkování patří p. Augustinovi Nováčkovi z Hrušovan, který bez nároku
na odměnu provedl připojení na staveniště a během stavby prováděl
veškeré vodoinstalatérské práce venkovní i vnitřní.

Pan Augustin Nováček a Miroslav Rožnovský
při dokončení vodovodní přípojky.
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2. Slavnostní pokládání základního kamene
Dne 14. 10. 2000 se uskutečnila slavnost poţehnání a poloţení
základního kamene na stavbě kostela. Průvod vyšel od obecního úřadu ve
14.00 hodin směrem ke stavbě kostela.

Hosté zleva: p. Václav Kameník, starosta Hrušovan; Ing. Jan Kasal, předseda
KDU-ČSL; p. Ladislav Najman, člen nadačního fondu
Významnými hosty byli:
Mons. Karel Otčenášek, arcibiskup královéhradecký,
Mons. Jiří Mikulášek, generální vikář brněnského biskupství,
Ing. Jan Kasal, předseda KDU-ČSL a poslanec Parlamentu ČR,
Alois Horkem, starosta obce Schöngrabern z Rakouska,
Václav Kameník, starosta Hrušovan,
Ladislav Šustr, poslanec Parlamentu ČR,
Ing. Stanislav Juránek, kandidát na krajského hejtmana.
Hudební doprovod zajistila dechová kapela „Blučiňáci―.
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V popředí P. Václav Slouk a Mons. Karel Otčenášek

O pečení koláčů na tuto i další slavnosti se
zasloužila vždy paní Anděla Škardová.
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3. Podzimní měsíce roku 2000
Dne 28. 10. a 29. 10. 2000 se
u příleţitosti slavení památky zesnulých
uskutečnila sbírka na místním hřbitově,
kterou obětavě uspořádal p. Josef Hanuš
a získal tak na konto nadačního fondu
23 365 Kč.

Pan Josef Hanuš

Dne 24. 11. 2000 byla připravena vazba střechy a byla převezena
střešní taška na pokrytí střechy kostela. Tuto střešní krytinu dodala s 50%
slevou firma Tondach Šlapanice. Velkou pomocí přispěli p. Vilibald
Schmidt a p. Ladislav Kelbl, majitel firmy Autodíly Hrušovany u Brna,
kteří společně tuto krytinu převáţeli.
Pan Vilibald Schmidt
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Dne 25. 11. 2000 se začala pokrývat střecha taškou, avšak nepřálo
počasí a celá akce se musela zrušit.
V úterý 28. 11. došlo na další pokus. Přišla spousta pomocníků.
Všichni projevili obdivuhodné nasazení a rozměrnou střechu pokryli
během jednoho dne. Mezi tyto pomocníky patřili:
p. Josef Hanuš, Joţka Hanuš, Jan Veis starší, Fr. Klecl starší,
Jiří Kloupar, Jan Pavlík, Jiří Studený, Bedřich Beneš, E. Karban,
Miroslav Roţnovský starší, Miroslav Roţnovský ml. s paní,
Ladislav Najman s paní, Augustin Nováček s paní,
pí Marie Nováčková, Miroslav Sopoušek, František Valoušek,
Ing. J. Valoušek, Josef Šafr, Jan Ryšánek, Miroslav Weiss,
Jan Doleţal, Rudolf Kessner s paní, Milada Kabelová,
František Jaroš, Pavel Urbánek, Miloš Havlík ml., JiříKubínek.

Šéfkuchař J. Kvasnica

Obětavé kuchařky paní Milada Kunderová a pani Marie Nováčková

O zajištění teplého jídla pro řemeslníky a pomocníky se v tento den
i po celou dobu stavby staraly obětavé kuchařky paní Milada Kunderová
a pani Marie Nováčková, při speciálních příleţitostech J. Kvasnica s paní.
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Do konce roku 2000 firma Stafikr postavila a zastřešila hlavní loď kostela.
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Rok 2001
4. Jak získat finanční prostředky na stavbu?
Hlavním úkolem fondu bylo získávání finančních prostředků. Jak?
Například cestováním a návštěvami farních úřadů v naší republice, na
kterých vysvětlovali okolnosti naší stavby a prosili o pomoc. Významnou
pomocí byli sbírky farních úřadů, které jsme navštívili nebo písemně
poţádali o pomoc. V tomto směru se vyznamenali manţelé Roţnovští,
kteří své pole působnosti neomezili jen na území naší republiky, ale jejich
aktivity přesahovaly i naše státní hranice. Podařilo se jim při návštěvě
duchovního správce v Křiţanově na Ţďársku P. Kotíka získat informaci
o organizaci Kirche in Not (církev v nouzi), sídlící ve Spolkové republice
Německo. Díky němu se fondu podařilo od této organizace získat dar
8.000 eur (242 613,- Kč). Vše probíhalo ve spolupráci s brněnským
biskupstvím.
Další moţností bylo také zasílání sloţenek s přiloţenými dopisy, ve
kterých jsme se obraceli s prosbou o pomoc na své spoluobčany v blízkém
i dalekém okolí. Dobrovolníci sepsali a rozmnoţili dopisy a nechali
natisknout sloţenky. Ty pak připravovala do obálek pro zaslání poštou
paní Marie Kafková. Měla by dostat řád za zásluhy, neboť dokázala tehdy
připravit k odeslání na 20 000 sloţenek. Za celou dobu stavby připravila
k odeslání přes 45 000 kusů sloţenek! Členové fondu tyto dopisy spolu
se sloţenkami také rozdávali poutníkům při svých návštěvách poutních
míst v naší vlasti.
Velmi významnou akcí na zajištění finančních prostředků byla veřejná
sbírka občanů v Hrušovanech u Brna. Dne 1. 3. 2001 byla tato sbírka
povolena a uskutečnila se ve dnech 18. 3., 19. 3., 13. 5. a 16. 6. 2001.
Celkový výnos sbírky činil 173 146,- Kč! Tato částka velkou měrou
pomohla při dalším pokračování stavby kostela. Všem dárcům upřímně
děkujeme, neboť nám tak v začátku stavby vyjádřili svou podporu
a dodali nám sílu do další práce.
Zvláštní poděkování patří těm, kteří sbírku velmi obětavě putováním
doslova „od domu k domu― pod vedením hlavního organizátora p. Josefa
Hanuše prováděli: p. Josef Šafr, p. Doleţal Jan, pí. Jindřiška Slouková,
pí. Marie Sopoušková, pí. Marie Pachlová, pí. Jitka Kafková, p. Jan
Pavlík, pí. Helena Dvořáková, pí. Marie Kleclová.
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Sbírka na hodové mši svaté v srpnu v roce 2001 přinesla dar od
přítomných občanů v částce 57 000,- Kč.
Příspěvky přicházely vţdy v pravou chvíli a práce mohly stále bez
zadluţení pokračovat.
Neúnavný p. Josef Hanuš starší uspořádal, stejně jako před rokem, při
svátku zesnulých na místním hřbitově sbírku s výnosem 29 282 Kč.
Přispěl tak k plynulému pokračování stavby.
Zastupitelstvo obce schválilo dne 26. 11. 2001 ţádost fondu o poskytnutí daru na ulití zvonu do nové věţe kostela. Poskytlo finanční dar ve
výši 60 000,- Kč.
Současně nadační fond nechal před Vánocemi 2001 vyrobit věrnou
kopii budoucího nového zvonu a za poskytnutý dar 1000,- Kč obdrţel
kaţdý dárce tuto kopii zvonečku. Bylo jich vyrobeno asi 200 ks. Tím
nadační fond získal finanční prostředky na výrobu nového zvonu, který
plánoval v dalším roce instalovat na právě dokončenou věţ.

Pomoc nebyla jen ve formě finančních příspěvků. Například soukromý
autodopravce Jan Weis z Hrušovan u Brna nabídl nadačnímu fondu, ţe
přispěje formou naváţení stavebních písků na celou stavbu zdarma. Také
Pískovny Hrušovany u Brna Ing. Fr. Čtveráka po celou stavbu
poskytovaly našim stavebním firmám písek zdarma.

-16-

Autodopravce Jan Weis

5. Stavba věţe
15. 5. 2001 byla podepsána smlouva o dílo na stavbu věţe kostela
s místní firmou Ing. M. Mikulinec - stavitel, Hrušovany u Brna. Stavba
věţe byla zahájena 29. 5. 2001 a do konce roku 2001 dokončena.
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Vnitřní prostory věže obložili místní řemeslníci
p. David Kříž, Petr Tesař a Josef Novotný.
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6. Přístavba kostela
3. 10. 2001 započalo naváţení tvárnic na přístavbu kostela. Tyto
tvárnice darovala firma Ytong zdarma.

Tak mohla začít přístavba kostela, ve které se nachází sakristie,
zpovědní místnost, vstupní prostor, toalety, kotelna a učebna. Do práce se
zapojilo mnoho našich spoluobčanů, kteří se dobrovolně ujali pomocných
prací bez nároku na odměnu.
Kdo pomáhal?
Poznáte je na
fotografiích?
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Práce na přístavbách během podzimních měsíců roku 2001 úspěšně
pokračovaly, takţe mohly být ještě před nástupem zimy poloţeny stropní
-21-

prvky. Všechny stropní prvky darovala firma Flachs-Hurdis, Hodonín.
Zajistila i dovoz, a to vše zdarma.
Dektrade Praha darovala izolaci Novasil .
Kovové konstrukce a světlík přístavby mistrně připravil p. Michal
Ţilka - zámečnictví, Hrušovany u Brna. 9. 11. 2001 p. Michal Ţilka
provedl zasklení věţe kostela, která tak byla prakticky dokončena
a zabezpečena před nepříznivým zimním počasím.
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Těsně před nástupem zimy ještě stejné skupiny dobrovolníků provedly
výkopy uvnitř kostela, aby mohlo být poloţeno potrubí pro rozvod vody
a svodu do kanalizace. Celý objekt byl napojen odbornou firmou na
veřejnou kanalizaci.

Byly zahájeny přípravy na zhotovení věţního kříţe kostela, který je
vyroben z nerezové oceli. Místní podnikatelé, pí. Marie Roţnovská,
pí. Věra Šedivá, p. Josef Lazar, p. Vladimír Lazar, p. Jaromír Weinlich,
firmy BKE, p. Otto Fabiánek, pí. Marta Pavlišová významně přispěli
finančními dary na zhotovení tohoto kříţe, který pak mohl být před
svěcením zvonu připevněn na věţ.

-23-

Rok 2002
7. Práce uvnitř stavby pokračují
Během měsíce března, dubna a května byla provedena betonáţ podlahy
v chrámové lodi a v přilehlých prostorách. Byly postaveny příčky
s dveřními zárubněmi, provedena tepelná izolace a spádová betonáţ na
střeše přístavby. Zedníkem při těchto pracích byl p. Karel Schimerle. Byl
proveden rozvod elektrické energie s napojením na obecní rozvod pomocí
zemního kabelu, do zdí bylo poloţeno potrubí pro rozvod vody v budově,
byla dokončena okna ve věţi.
Mezi pomocníky na stavbě patřili: p. Albín Sláma, Jan Studený,
Mir. Sopoušek st., Mir. Tesař, Jaroslav Sopoušek, Josef Šafr,
Fr. Klecl ml., Fr. Klecl st., Antonín Sklenář, Rudolf Schmidt,
Zdenek Kozák, Ladislav Najman, Miroslav Roţnovský st. i ml.,
Vl. Valášek, Pavel Baláţ , Jiří Kloupar , Miloš Lemon,
Josef Hanuš ml., st., Rudolf Kessner, Vojtěch Kabela ml.,
Miroslav Sopoušek ml., Jiří Studený, Ing. Josef Valoušek,
Rudolf Konstrunk, Jiří Kubínek, Miroslav Pobijal, Jan Sobota,
P. Cach, M. Havlík ml.
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V červnu byla postavena kovová konstrukce kůru a kovové schodiště
na věţ. Tak se věţ postupně připravila na slavnostní zavěšení nového
zvonu, které bylo naplánováno na 18. 8. 2002.

Firma Tomek,
pomáhají p. A. Sláma, p. M. Sopoušek

Firma Miroslava Tomka ze Zaječí obloţila věţ kostela betonovým
obkladem.
Firma Instala-Mont Vojkovice prováděla instalaci zdravotechniky.
-25-

8. Svěcení zvonu a zavěšení do věţe.
Dne 30. 7. 2002 byl odvezen starý litinový zvon ze zbořené obecní
zvonice do Brodku u Přerova, kde známá zvonařská firma Marie
Tomáškové-Dytrychové provedla renovaci a současně také odlití nového
zvonu kostela.

Na dvoře zvonařské dílny

Slavnostní svěcení a zavěšení nového zvonu proběhlo u příleţitosti
oslav 750 let obce Hrušovany u Brna 18. 8. 2002.
Slavnost začala průvodem od radnice ke kostelu. Největší pozornost se
soustředila na zářící nově zrekonstruované hasičské vozidlo „Andula―
v čele průvodu, na kterém v doprovodu místních hasičů v dobových
stejnokrojích v čele s velitelem p. Josefem Lazarem byl nový zvon vezen.
Místní hasiči věnovali rekonstrukci automobilu 1350 hodin práce
a připravili tak všem účastníkům nevšední záţitek.
Hosty svěcení byli hejtman Jihomoravského kraje Ing. St. Juránek,
Ladislav Šustr - poslanec Parlamentu ČR, starosta obce p. Václav
Kameník a další.
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Samotné vysvěcení zvonu Panny Marie Královny provedl sídelní
kanovník brněnského biskupství a hrušovanský rodák P. Václav Slouk.
Zvláštní poděkování patří firmě SIAD CZECH s r. o. zastoupené
ředitelem Ing. Ivo Lubasem a firmě Agro-servis CZ, s r. o. Rajhradice
zastoupené Ing. Vlastimilem Zedníčkem, majitelem firmy, kteří se
slavnosti zúčastnili a také se sponzorsky zapojili do stavby kostela.

Takto vypadá
„Zpráva o kolaudaci zvonu“,
nebo též tzv.
„Křestní list zvonu“.
Vystavil jej pan Petr Janda,
kolaudátor zvonů.
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Základní údaje o zvonu:
Jméno zvonu:
Panny Marie Královny
Průměr zvonu: 70,5 cm
Hmotnost zvonu: 225 kg
Ladění zvonu:
D2
Výzdoba zvonu: autorkou je akademická sochařka Věra Kunčarová.
Pod čepcem je nápis:
„Královno nebes ochraňuj naše rodiny―
Boční plášť vyzdoben reliéfem Panny Marie s Jeţíškem
Protilehlá strana má nápis:
„Od občanů Hrušovan u Brna k 750. výročí zaloţení obce .―

Mistrné zavěšení provedla firma pan Broukala z Brodku u Přerova.
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9. Podzim 2002
Po krásných slavnostních dnech zase do práce. Fondu se podařilo
získat finanční dotaci od Jihomoravského kraje na dokončení pokrytí
střechy přístavby a do konce roku, ještě před nástupem zimy, byla její
stavba téměř dokončena včetně vnitřní a vnější omítky, části schodiště,
zastřešení, okapů a částečného vsazení oken.

2. 11 .2002 neúnavný p. Hanuš opět sbírkou na hřbitově získal
a nadačnímu fondu předal částku 32 707,- Kč.
Podařilo se před zimou osadit kompletní okenní výplně. Všechna okna
jsou dary našich občanů a firmy Ludvík z Přísnotic, která okna vyrobila
a vsadila.
Jména dárců oken:
rodina Škardova č. 58, rodina Kleclova č. 20, rodina Hodovských č. 90,
rodina Nováčkova č. 13, rodina Pachlova č. 420, rodina Sloukova č. 441,
rodina Mikulincova č. 551, Dominikánky II. řádu Znojmo, B. Langová,
rodina Šafrova č. 82, rodina Hanušova č. 60, rodina Najmanova č. 397,
rodina Havlíkova č. 33, rodina Procházkova č. 32,
rodina Kolegarova č. 44, Firma Ludvík.
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10. Ohromující zpráva
V prosinci 2002 přichází ohromující zpráva z Prahy. Místopředseda
Parlamentu ČR Ing. Jan Kasal osobně oznamuje, ţe na dokončení kostela
byla ze státního rozpočtu uvolněna částka 2,5 mil. Kč. Stalo se to dne
17. 12. 2002. Pro členy fondu i podporovatele stavby to byl nejkrásnější
vánoční dáreček – „Krásné a milostiplné Vánoce―.

Rok 2003
Členové fondu se nemohli dočkat jara. Podmínkou čerpání státní
dotace bylo provedení výběrového řízení dodavatele stavebních prací na
dokončení stavby. Začíná úmorná práce na vypracování investičního
záměru na dokončení stavby. S pomocí stavebního úřadu brněnského
biskupství se to daří vykonat. Spolupráce s Ing. Veselou a Ing. Julínkem
přinesla ovoce a proběhlo výběrové řízení na posledního dodavatele
stavebních prací. Osloveny byly tři firmy: Kaláb s r.o. Brno, EKS s r. o.
Brno a V. Křesina-Sopos Dub nad Moravou. Posledně jmenovaná firma
vyhrála soutěţ a byla poţádána o dokončení stavby. Velmi rychle
přistavené maringotky pro ubytování pracovníků předznamenaly okamţité
zahájení prací. Cíl se začal po dlouhých letech přibliţovat.
K nadačnímu fondu přistoupil dne 6. 2. 2003 další investor:
Římskokatolická farnost Ţidlochovice, zastoupená správcem farnosti
P. Janem Hodovským.

11. Podpora z ciziny
V průběhu stavby stále přicházela podpora i z ciziny a to:
●
z Austrálie - Knothová Anna,
●
z Rakouska - Hörker Alois,
●
z USA - Otec Dušan Hladík a krajané.

12. Hodová mše na podporu dostavby kostela 24. 8. 2003
Tak jako kaţdým rokem i letos se přípravy občerstvení pro hosty ujaly
naše ţeny.
Hodová mše svatá byla příleţitostí upozornit okolí i širší veřejnost na
úsilí pro dokončení stavby. Hlavním celebrantem byl Mons. Jan
Graubner, olomoucký arcibiskup, moravský metropolita.
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Významnými hosty tradičních hodů byli:
JUDr. Cyril Svoboda, ministr zahr. věcí a místopředseda vlády ČR,
P. Václav Slouk, sídelní kanovník brněnského biskupství,
Václav Kameník, starosta obce,
P. Jan Hodovský, správce ţidlochovické farnosti,
Miroslav Roţnovský, předseda nadačního fondu a místostarosta obce,
členové zastupitelstva obce a další hosté.
Takto o nás psala Mladá Fronta Dnes 24. 8. 2003
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Slavnost se vydařila a sbírka na dostavbu vynesla částku 75.000 Kč.

Zleva: P. Jan Hodovský, P. Josef Valoušek,
Arcibiskup Jan Graubner, P. Václav Slouk
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13. Dokončování stavby v podzimních měsících 2003
Stavební práce pokračovaly plným tempem a vnitřní prostory dostávaly
konečný vzhled.
Profesor arch. Jiljí Šindlar z Brna průběţně řešil a ke spokojenosti
investorů navrhoval liturgický mobiliář.
Firma EKS s. r. o. Brno instalovala v chrámové lodi podlahové topení
s napojením na plynový kotel.
Firma p. Bohumila Tomana z Brna prováděla všechny přístupové cesty
kolem kostela včetně parkoviště pro osobní automobily podél hřbitova.
Práce na kostele ubývá. Firma M-Fabrica s r. o. Brno instalovala
krásné vitráţe s dominantní postavou Panny Marie (autor p. Veselý).
Květinovou výzdobu hlavního kříţe aranţovala Jarka Mrhačová.
Ozvučení kostela provedla firma ZASIS s. r.o. Brno.
Elektronické zabezpečení firma SIEZA s. r.o. Brno .
Montáţ elektronického pohonu zvonů a časového radiového signálu
zajistila firma p. Rostislava Bouchala z Brodku u Přerova.
Dárcem elektronického číselného značení písní jsou manţelé
Cermanovi z Medlova.
Dárcem elektrofonických varhan Eminent je poslanec Parlamentu ČR
p. Ladislav Šustr z Telnice.
Firma Pavla Chytky – truhlářství, Petrůvky 2, Lipník u Hrotovic se
ujala výroby dřevěného vnitřního vybavení kostela.
Veškeré elektroinstalační práce prováděl pan Miroslav Ondráček
z Hrušovan. Dárcem hlavního elektrického rozvaděče byl Ing. Jiří Karban
z Hrušovan. Elektrické napojení k síti provedl pan Jaroslav Chalupa a pan
Jaroslav Šafránek. Elektroinstalaci zkolaudovala firma Jaroslava Karbana
z Hrušovan.
Při úklidových pracích pomáhali: p. M. Kabelová, M. Pachlová,
J. Slouková, R. Havlíková, p. Kesnerová starší i mladší, M. Sopoušková,
M. Nováčková, M. Táborská, M. Mikulincová, H. Najmanová, M. Roţnovská, E. Pavlíková, M. Minaříková, M. Mičová, J. Kafková,
M. Klouparová a farníci ze Ţidlochovic.
Dnem 29. 11. 2003 stavební firma SOPOS - V. Křesina, Dub nad
Moravou ukončila všechny stavební práce a předala kostel investorům.
17. 12. 2003 byl poţádán stavební úřad v Ţidlochovicích o zahájení
kolaudačního řízení a dne 10. 3. 2004 bylo vydáno kolaudační rozhodnutí
o dokončení stavby a byla dána do uţívání.
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V průběhu jara a léta 2004 probíhalo doplňování interiéru kostela
vnitřním vybavením. Finančně nejnáročnější poloţkou byly dřevěné
dubové lavice. Přispěly na ně svými dary tyto rodiny i jednotlivci:
rodina Jindřicha Šafra, Hrušovany u Brna č. 7,
rodina Kessnerova, Hrušovany u Brna č. 94,
rodina Kabelova, Hrušovany u Brna č. 16,
rodina MUDr. Kabely, Hrušovany u Brna č. 479,
rodina Hodovská, Hrušovany u Brna č. 90,
rodina Kleclova, Hrušovany u Brna č. 20,
rodina Škardova, Hrušovany u Brna č. 58,
rodina Jana Doleţala, Hrušovany u Brna 442,
rodina Táborská, Hrušovany u Brna 56,
tři sestry s rodinami,
P. ThDr. Dušan Hladík, Chicago,
rodina Roţnovská, Masarykova 124,
Marie Celnarová, roz. Hodovská a její děti,
rodina Jana Veise, Hrušovany u Brna č. 614.

Slavnost svěcení nového
kostela Panny Marie Královny
za přítomnosti Otce biskupa
mons. Vojtěcha Cikrleho je připravena na sobotu 21. 8. 2004
ve 14.00 hodin.
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ČÁST 3. ZÁVĚREČNÁ PODĚKOVÁNÍ
Velkou měrou pomohly při stavbě: Obec Hrušovany u Brna zastoupená
starostou p. Václavem Kameníkem, Jihomoravský kraj zastoupený
hejtmanem Ing. Stanislavem Juránkem a poslanci Parlamentu ČR za KDU
-ČSL v čele s Ing. M. Kalouskem, Ing. J. Kasalem, JUDr. Cyrilem
Svobodou a Ladislavem Šustrem.

Ing. Stanislav Juránek

pan Václav Kameník

Ing. Jan Kasal

JUDr. Cyril Svoboda

Obec přispěla dotací na stavbu v hodnotě
JMK Brno přispěl dotací v hodnotě
Poslanci zajistili státní dotaci v hodnotě
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1 310 000,- Kč
600 000,- Kč
2 500 000,- Kč

Děkujeme našim starším spoluobčanům, kteří se chtěli zapojit aktivně
při stavbě kostela, ale pro svůj věk uţ nemohli. Jejich podpora formou
darů však přišla vţdy v pravou chvíli.
Za duchovní podporu vděčíme:
gen. vikáři mons. Jiřímu Mikuláškovi, P. Janu Hodovskému - správci farnosti, P. Josefu
Valouškovi, P. Václavu Sloukovi a Otci Ambroţi Svatošovi a sestrám Dominikánkám
II. řádu ze Znojma.

Za dary děkujeme těmto farnostem:
Ţidlochovice, Blučina, Měnín, Hustopeče, Pohořelice,Modřice, Mutěnice, Dolní
Bojanovice, Rajhrad, Nosislav, Kostel Sv. Jakuba v Brně, Kobeřice, V.Němčice,
Hodonín, Nové Město na Moravě, Ostrovačice, Telnice, Moutnice, V.Pavlovice,
Nedakonice, spol. věřících Rozseč u Kunštátu, Ţarošice, Břeclav, Ţabčice, Přísnotice,
Křiţanov, spol. Sv. růţence Hrušovany.
Děkujeme sestrám Dominikánkám II. řádu ze Znojma, které nám vyšily bohosluţebné
ornáty, krajkové dečky na obětní stůl, a České kongregaci sester Dominikánek z Brna za
obraz svaté Zdislavy s rodinou, který visí v hlavní lodi kostela při vstupu do sakristie.
Tento obraz namalovala sestra Česlava Talafantová z kláštera Střelice u Brna.

Hodnota stavby kostela včetně vybavení a parkové úpravy
Finanční dary v Kč:
Občané, firmy, podnikatelé, okolní obce,členové KDU-ČSL místní i z okolí 2 550 000,Státní dotace farnímu úřadu Ţidlochovice
2 500 000,Obec Hrušovany u Brna
1 310 000,JMK Brno
600 000,Římskokatolické farnosti a Nadace Církev v nouzi
540 000,Materiál zdarma v hodnotě
1 600 000,Práce firem a občanů zdarma
2 800 000,Celková hodnota činí
12 000 000,-36-

Firma V. Křesina-Sopos s ministrem zahraničí JUDr. Cyrilem Svobodou.

Pan Miroslav Ondráček

Pan Ladislav Šustr, dárce varhan
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Poděkování patří všem firmám, které pomáhali při stavbě kostela buď stav. materiálem,
finančním darem nebo prací. Dárců, zvláště jednotlivců, však bylo tolik, ţe není v našich
silách všechny vyjmenovat. Snad tedy jen firmy a instituce.
STAFIKR HUSTOPEČE
TONDACH ŠLAPANICE
YTONG HRUŠOVANY U BRNA
ALOIS FLACHS - HURDIS HODONÍN
PÍSKOVNY HRUŠOVANY,
SIAD CZECH PRAHA
AGRO-SERVIS RAJHRADICE
SOPOS-V. KŘESINA,DUB N. MORAVOU
ING. MIKULINEC-STAVITEL HRUŠOVANY
DEKTRADE BRNO
ŢILKA MICHAL, ZÁMEČNICTVÍ-HRUŠOVANY
PRO-DOMA BRNO
THERMOPOL S. R. O.HUSTOPEČE
AUTODOPRAVA JAN VEIS
RAKO A. S. RAKOVNÍK
MERTASTAV, PŘEDKLÁŠTEŘÍ
ITEMA S. R. O. BRNO
MIROSLAV TOMEK ZAJEČÍ
ŠAFR STANISLAV, HRUŠOVANY
EUROOKNA LUDVÍK PŘÍSNOTICE
FIRMA GRACL ŢABČICE
EL.INSTA-JIŘÍ KARBAN, HRUŠOVANY
ELEKTRO - JAR.KARBAN HRUŠOVANY
ROMIKA INDUSTRIES A. S. HRUŠOVANY
INSTALA MONT VOJKOVICE
FOL-IZOL BŘECLAV
RIGIPS PRAHA
M. FABRICA BRNO
ING. ŢILKOVÁ ZDENA - ÚČETNICTVÍ A PŘEKLADY
MILAN NÁDENÍČEK - KLEMPÍŘSTVÍ, NOSISLAV
FIRMA KNESL, ŢIDLOCHOVICE
PENAM, SPOL S R.O. MLÝN VOJKOVICE
ZEDNICTVÍ PELOUŠEK, RAJHRADICE
ŢALUZIE, P.ČERNÝ HRUŠOVANY
MÁTL -TRUHLÁŘSTVÍ RAJHRADICE
BEČVA - STOLAŘSTVÍ HRUŠOVANY
JANÍČEK-ČUPA
AVION ŢIDLOCHOVICE
STAV. ÚŘAD ŢIDLOCHOVICE
STAV. ÚŘAD PETROV BRNO
JMP BRNO
JME BRNO
TELECOM BRNO
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S POMOCÍ VŠECH SE PODAŘILO STAVBU DOKONČIT
BEZ JAKÝCHKOLIV DLUHŮ!
Dary od občanů Hrušovan od roku 1997 - 2004 činily cca 1 600 000,- Kč.

Největší poděkování proto patří hrušovanským občanům za jejich
trpělivost, podporu a víru, ţe se dílo s pomocí Boţí podaří. Dokázali tak
svým dětem a vnukům, ţe umí za sebou nechat hodnoty, o kterých mohou
jednou jejich děti a vnuci hrdě říci:

„DĚDICTVÍ OTCŮ ZACHOVEJ NÁM PANE“
AŤ NOVÝ KOSTEL PŘISPĚJE K DUCHOVNÍMU
ROZKVĚTU BUDOUCÍCH GENERACÍ
V HRUŠOVANECH U BRNA.
Členové nadačního fondu
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