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H R U Š O VA N S K Ý

ZPRAVODAJ
září 2020 hrusovanyubrna.cz

MIROSLAV ROŽNOVSKÝ: ptala se Eva Kadlecová

OBEC BUDE PROVĚŘOVAT MOŽNOSTI VYBUDOVÁNÍ MOKŘADU VEDLE LESOPARKU U ŠATAVY 

VĚTŠÍ NELZE

V jaké fázi je momentálně veřejná 

zakázka malého rozsahu rybářská 

chata?

Na přelomu srpna a září byla vyhlá-
šena výzva a došlo k výběru zhotovite-
le. Začátek prací je naplánovaný na 20. 
září. Realizace je rozfázovaná do třech 
etap – vystavění nové chaty, demolice 
stávající a  kolaudace. Chata by měla 
být zprovozněna za rok, je samozřejmě 
možné, že práce budou ukončeny dříve. 
Na druhou stranu časový plán odpoví-
dá projektové dokumentaci a  já bych 
nechtěl tlačit na rychlost, protože ta je 
vždy na úkor kvality. Obec na tuto akci 

nečerpá žádné dotace, takže nejsme 
hnáni žádným termínem dokončení. 
Celkové náklady na tuto akci se budou 
pohybovat kolem 5 milionů korun.

Již v minulosti bylo avizováno, že 

dojde k realizaci dětského hřiště v lo-

kalitě Pod Střediskem. Proběhne tato 

akce ještě letos?

Musí to být ještě letos, protože s tím 
počítáme v  rozpočtu a  plánu investic. 
Navíc na zhotovení hřiště byly účelově 
vázané prostředky od developerských 
fi rem, které se účastnily veřejných za-
kázek v obci. Firma již byla vysoutěže-

na, takže teď s ní obec musí podepsat 
smlouvu a nastavit termín realizace do 
konce roku 2020.

Zastupitelstvo na svém posled-

ním zasedání schválilo nový plán 

investic. Mohl byste uvést, jaké akce 

letos realizované nebudou?

Změna samozřejmě souvisí s  da-
ňovým výpadkem, se kterým se obec 
musí potýkat. Některé akce byly pouze 
odloženy, například přeložka vysokého 
napěti na ulici Stávání. Zde není stále 
vyřízeno věcné břemeno ze strany 
E.ONu. Dále se nebude konat rekon-

Stávající rybářská chata, na prostranství vpravo bude vystavěna nová Stávající rybářská chata, na prostranství vpravo bude vystavěna nová 
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 Výběr ze zasedání zastupitelstva a rady
Pavel Kadlec, tajemník OÚ

strukce křižovatky Tyršova-Hybešo-
va-Komenského, komunikace na ulici 
Stávání, adaptace rodinného domu 
Masarykova 56 a  oprava komunikace 
u hřbitova.

Je otázkou, jak to bude vypadat 
příští rok, protože fi nanční výpadek za 
letošní rok se bude pohybovat kolem 
8-10 mil. korun. A rozpočet na rok 2021 
bude korespondovat se skutečnými pří-
jmy letošního roku. Myslím si, že příští 
rok by se realizace mohla dočkat křižo-
vatka na Tyršově, protože máme platné 
stavební povolení a byl bych nerad, aby 
propadlo.

V  plánu investic se naopak obje-

vila jedna novinka, a  to projekt na 

vybudování mokřadu. Kde by měl 

vzniknout?

Chtěli bychom zkusit, zda by neby-
lo možné vybudovat mokřad vedle le-
soparku na Šatavě, který by měl sloužit 
k  zadržení vody v  krajině. Součástí by 
mělo být zameandrování Šatavy přes 
tento mokřad. Jelikož tam vede kanali-
zace, tak se musí nejprve zjistit výškové 
body, zda by bylo vůbec možné tento 

projekt uskutečnit. Vždycky je ale nut-
né rozhodovat v kontextu, protože tato 
lokalita patří k nejúrodnější půdě v Hru-
šovanech. Toto rozhodnutí je podle mě 
nutné konzultovat se zemědělským 
družstvem, aby nedošlo k  tomu, že se 
jim již nevyplatí pozemky v  Hrušova-
nech obdělávat a  nezůstala většina 
půdy ladem. Případná realizace by pak 
byla z velké části fi nancovaná z dotační-
ho titulu.

V  nedávné době jsem zazname-

nala petici občanů ze Sídliště, kteří si 

stěžovali na hluk ze železnice. Jak se 

k tomu postaví obec?

Obec petici převzala, ačkoliv v sou-
vislosti s  judikaturou Ústavního soudu 
by se jí vůbec nemusela zabývat. Zajistili 
jsme hlukové měření a také jsme se se-
známili s tím, jak se vypočítává intenzita 
hluku. Výsledek měření dokládá, že míra 
hluku odpovídá normě, ačkoliv v  ně-
kterých časových úsecích překračuje 
intenzita přímého měření horní hranici 
55 decibelů. Hodnota se ale průměruje 
s výsledky za 24 hodin, a proto nevychá-
zí nadlimitně. Výsledky jsme podstoupi-

li krajské hygienické stanici a drážnímu 
úřadu v  Olomouci, protože ten přizve 
obec ke kolaudaci. Tyto subjekty jsme 
vyzvali, aby nám zaslaly písemné stano-
visko k této věci a my mohli na petici od-
povědět. Drážní úřad jsme požádali, zda 
by protihlukovou stěnu neprodloužili 
až ke třem mostům i na straně k Sídlišti. 
Ale myslím si, že vzhledem k výsledkům 
měření by to z jejich strany musela být 
dobrá vůle.

Rada obce jmenovala novou ře-

ditelku mateřské školy. Proč k tomu 

došlo?

Novou ředitelkou MŠ Hrušovany 
u Brna je paní Jana Jančová, která vze-
šla z  výběrového řízení. Obec se roz-
hodla vyhlásit konkurz na tuto pozici 
po konzultaci na zasedání zastupitel-
stva, přestože o tom může rozhodnout 
pouze rada. Je potřeba si uvědomit, že 
to nejsou doživotní funkce. Zřizovatel 
může vyhlásit výběrové řízení vždy po 
ukončení šestiletého volebního období. 
Nové paní ředitelce bych chtěl popřát 
hodně úspěchů v nové funkci, budeme 
jí držet palce.

Níže uvedená schválená usnesení 
považujeme za nejzajímavější a  nejdů-
ležitější pro život v obci. Jedná se pouze 
o  velmi stručný výběr, zájemci o  kom-
pletní výpisy usnesení je naleznou na 
webových stránkách obce v  záložce 
Úřad, v  kapitole Dokumenty (www.hru-
sovanyubrna.cz/index.php/dokumenty).

Rada obce schvaluje:

 objednávku notebooku pro místní 
knihovnu u společnosti AGERIT s.r.o. 
v ceně do 18.000 Kč vč. DPH;

 příkazní smlouvu č. 02/2020 PODLI-
MIT v ceně 39.000 Kč se společností 
Faros projekt s.r.o. na zajištění podli-
mitní veřejné zakázky „Venkovní ro-
lety“ pro stavbu SOKEC;

 příkazní smlouvu č. 03/2020 PODLI-
MIT v ceně 39.000 Kč se společností 
Faros projekt s.r.o. na zajištění pod-
limitní veřejné zakázky „Prostorová 

akustika“ pro stavbu SOKEC;
 dodatek č. 1 ke smlouvě o  dílo č. 

J008/2020/01 se společností Svobo-
da a syn, s.r.o. s vícepracemi v hod-
notě 127.390,15 Kč vč. DPH;

 smlouvu na provedení geodetic-
kých prací a  pasportu Loosovy vily 
s  Ing. Vladimírem Nohelem, IČO: 
64317617, v ceně 78.000 Kč (neplát-
ce daně) a pověřuje II. místostarostu 
jejím podpisem;

 vyhlášení veřejné podlimitní zakáz-
ky na dodávky „Venkovní rolety“ pro 
objekt SOKEC, vč. zadávacích pod-
mínek, a pověřuje spol. Faros projekt 
s.r.o. administrací zakázky. Hodnotící 
komisí bude rada obce;

 vyhlášení veřejné podlimitní zakáz-
ky na dodávky „Prostorová akustika“ 
objektu SOKEC, vč. zadávacích pod-
mínek a pověřuje spol. Faros projekt 
s.r.o. administrací zakázky. Hodnotící 

komisí bude rada obce;
 objednávku zarybnění rybníka Vo-

dárny u  spol. Rybářství Kolář (IČO: 
49967720) v ceně 22.500 Kč vč. DPH;

 organizační řád 2020;
 smlouvu na realizaci dětského hřiště 

Pod Střediskem s fi rmou TR ANTOŠ 
s.r.o., Nad Perchtou 1631, Turnov, 
IČO: 48152587 v ceně 407.725 Kč vč. 
DPH a  pověřuje I. místostarostu je-
jím podpisem;

 výzvu na podávání nabídek VZMR 
na výstavbu rybářské chaty, vč. pří-
pojek;

 objednávku úpravy plánovací 
smlouvy se společností Rezidence 
Červené vrchy s.r.o. u  společnosti 
KVB advokátní kancelář s.r.o.

Zastupitelstvo obce schvaluje:

 vyřazení majetku obce dle písemné-
ho návrhu č. 1-MŠ-R-2020 v celkové 



3

Informace ze samosprávyInformace ze samosprávy

hodnotě 55.902 Kč, který je nedílnou 
součástí důvodové zprávy a  zápi-
su zastupitelstva obce. Za vyřazení 
zodpovídá ředitelka MŠ a účetní pří-
spěvkové organizace;

 aktualizaci Plánu investic 2020;
 rozpočtové opatření č. 6/2020 – jako 

rozpočtovou změnu schváleného 
rozpočtu 2020;

 smlouvu o  bezúplatném převodu 
vlastnického práva k  nemovitým 

věcem č. BP-20/067 s  Úřadem pro 
zastupování státu ve věcech majet-
kových ČR, jejímž předmětem je na-
bytí pozemků 244/121 a 244/122, k. 
ú. Hrušovany u Brna;

 vícepráce a méněpráce na akci „SO-
KEC společensko-kulturní centrum 
Hrušovany u Brna“, dle uvedené re-
kapitulace ZL č. 1 a položkových roz-
počtů č. 1 až 6 ve výši 487 114,13 Kč 
bez DPH.

Zastupitelstvo obce projednalo:

 Nabídku společnosti MIDESTA, s.r.o., 
Čechyňská 14, 602 00 Brno a neak-
ceptuje odprodání pohledávky (jed-
ná se o nabídku společnosti MIDESTA, 
s.r.o. na odkup pohledávky obce za 
zkrachovalým dodavatelem energií 
One Energy & One Mobile a.s. ve výši 
cca 300 tis. Kč, a to za 15 % z její nomi-
nální výše).

 Knihovna
Jarmila Kresová

V  knihovně čeká po prázdninách čtenáře 
obvyklý provoz: spousta nových knih a na děti 
čeká další kolo soutěže Lovci perel. Loňský roč-
ník skončil kvůli koronaviru v polovině, ale i tak 
vyhrála Kateřina Vitoušová z 2. třídy, která pře-
četla nejvíc knih, a tím pádem nasbírala nejvíc 
perel. Gratulujeme!! Také jsme museli zrušit 
besedu se spisovatelkou Martinou Drijvero-
vou a  se spisovatelkou Markétou Harasimo-
vou, která měla prvňáčky pasovat na čtenáře. 
Doufejme, že se nám to podaří v tomto škol-
ním roce. I beseda o brněnském podzemí byla 
zrušena, ale protože jsme optimisté, máme 
domluvené další termíny – 13. října a 8. prosin-
ce v 17 hodin v knihovně. Těším se na Vás.

 Hřiště v ulici Pod Střediskem
Pavel Kadlec, vizualizace: vítězný návrh spol. TR Antoš s.r.o.

Rada obce schválila smlouvu na realizaci hřiště v uli-
ci Pod Střediskem. Vítězný návrh je předložen ke zhléd-
nutí. Součástí je věž se skluzavkou, houpačky, pískoviš-

tě, lanové žebříky, hrazdy, pružinová houpačka a lavič-
ky. Výhledově se počítá také s doplněním sedmi stromů 
a keřového pásu podél sousední nemovitosti.



4

Informace ze samosprávyInformace ze samosprávy

 Kdy není třeba žádat o povolení ke kácení dřevin? Kdo může požádat?
Pavla Dratvová, schéma: Jiří Zapadlo, www. peceostromy.net

Jelikož mnoho občanů tápe a  není si jisto správnou od-
povědí na otázky v titulku, předkládáme přehled základních 
předpisů. Jelikož zde nejsou jmenovány všechny předpisy, 
můžete se obrátit o  radu na předsedkyni komise životního 
prostředí Pavlu Dratvovou, tel.: 776 270 740.

Dle platných právních předpisů (zákona č. 114/1992 Sb. 
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů) lze 
bez povolení pokácet dřevinu pouze v  následujících přípa-
dech: 
a) jedná-li se o strom do velikosti obvodu kmene 80 cm 

měřeného ve výšce 130 cm nad zemí nebo o zapojený 

porost dřevin o souvislé ploše do 40 m2, (pozor – ne-
plést si obvod kmene s průměrem kmene)

b) jde-li o  ovocnou dřevinu rostoucí na pozemku v  zasta-
věném území obce evidovaném v  katastru nemovitostí 
jako druh pozemku zahrada nebo zastavěná plocha 

a  nádvoří (v  prováděcím předpisu jsou ovocné dřeviny 
konkrétně jmenované. Jedná se o: angrešt, rybíz, broskvoň, 
hrušeň, jabloň, temnoplodec (arónie), jeřáb obecný morav-
ský, kdouloň, líska obecná, mandloň obecná, meruňka, mo-
rušovník, ořešák vlašský, maliník, ostružiník, slivoň, třešeň)

c) jde-li o  porosty energetických dřevin nebo vánočních 
stromků zpravidla jednoho druhu, pěstovaných pro dosa-
žení rychlé a vysoké produkce stromků nebo dřevní hmo-
ty a s produkčním cyklem mezi sklizněmi do 10 let. 
V těchto případech se o povolení ke kácení nežádá ani se 

neoznamuje. Uvedený režim však lze uplatnit pouze v  pří-
padě, že se na pozemek, na němž dřevina roste, nebo přímo 
na ni nevztahuje jiný ochranný režim (zvláště chráněné úze-
mí, náhradní výsadba, stromořadí, významný krajinný prvek, 
zvláště chráněný druh, památný strom).

O povolení ke kácení může požádat pouze vlastník po-

zemku, na kterém dřevina roste, nebo jeho nájemce či jiný 
oprávněný uživatel s  doloženým souhlasem vlastníka. Má-li 
pozemek více spoluvlastníků, musí být k žádosti připojen je-
jich souhlas se záměrem dřevinu pokácet.

O povolení ke kácení obecně (s výše uvedenou výjimkou) 
nemůže žádat ten, kdo nevlastní pozemek, na kterém dřevi-
na roste (nebo tento pozemek alespoň oprávněně neužívá) 
a dřevinu pouze vysadil, nebo o ni pečuje či je na její existenci 
jinak zainteresován (např. mu stíní, překáží atd.).

Žádost o povolení ke kácení dřevin musí vedle obec-

ných náležitostí podání podle správního řádu obsahovat:

a) označení katastrálního území a parcely, na které se dřeviny 
nachází, stručný popis umístění dřevin a situační zákres,

b) doložení vlastnického práva či nájemního nebo uživatel-
ského vztahu žadatele k příslušným pozemkům, nelze-li je 
ověřit v katastru nemovitostí, včetně písemného souhlasu 
vlastníka pozemku s  kácením, není-li žadatelem vlastník 
pozemku,

c) specifi kaci dřevin, které mají být káceny, zejména druhy, 
popřípadě rody dřevin, jejich počet a obvod kmene ve výš-
ce 130 cm nad zemí; pro kácení zapojených porostů dřevin 
lze namísto počtu kácených dřevin uvést výměru kácené 
plochy s  uvedením druhového, popřípadě rodového za-
stoupení dřevin a

d) zdůvodnění žádosti.

Povolení lze vydat pouze ze závažných důvodů po vy-

hodnocení funkčního a estetického významu dřevin. 

Formulář žádosti je ke stažení na webových stránkách 
obce www.hrusovanyubrna.cz/formulare
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 Představujeme zastupitele obce: Lubomír Šimovec

 Ochrana životního prostředí je nedílnou součástí zájmů 
       obce Hrušovany u Brna

Rubriku připravuje: Eva Kadlecová, foto: Pavel Kadlec, Lubomír Šimovec

Společnost Asekol a Pavel Hodec

Je jich patnáct a rozhodují o podo-
bě a směřování obce. Jaké mají záliby, 
postoje a zkušenosti? V následující rub-
rice bychom vám rádi postupně před-
stavili jednotlivé hrušovanské zastupi-
tele. V seriálu pokračujeme se zastupi-
telem Lubomírem Šimovcem.

• Má 58 let, je rozvedený a má jednu 
dceru (Marie, 20 let)

• Bydlí v Hrušovanech od 12 let.
• Studoval střední knihovnickou školu 

v Brně, rok pracoval v Královopolské 
strojírně, pak v Prefě (dnes Xella CZ) 
jako topič. Později, když už jezdil 
na závody, začal se naplno věnovat 
cyklistice. Následně se přihlásil na 
Fakultu tělesné výchovy a  sportu 
UK v Praze a ukončil ho bakalářským 
titulem. Stal se profesionálním spor-
tovcem, následně nastoupil ve ško-
le jako učitel I. stupně, nyní pracuje 
v  ZŠ Hrušovany u  Brna jako správní 
zaměstnanec.

• Zájmy: věnoval se sportovní kyno-
logii a  sportu (míčové hry, plavání 
a především cyklistika). 

• Nikdy nebyl členem žádné politické 
strany.

• V zastupitelstvu je podruhé. Ve voleb-
ním období 1998-2002 byl i  radní za 
KDU-ČSL. Nyní kandidoval jako ne-

straník za Starostové a  osobnosti pro 
Moravu.

• Je předseda kontrolního výboru a čle-
nem škodní komise, dříve byl předseda 
komise pro ochranu majetku a zdraví.

Proč jste kandidoval do zastupi-

telstva?

Protože jsem chtěl, aby byl na ur-
čité věci v  zastupitelstvu jiný náhled. 
Myslím si, že pokud je v zastupitelstvu 
15 lidí a bude na konkrétní věc víc po-
hledů, tak to může věci prospět. Pokud 
bude mít například starosta nějaký 
návrh a 14 lidí bude jen hloupě přiky-
vovat, tak to není zrovna nejlepší. Náš 
pan starosta je člověk, který dokáže se-
hnat peníze a za kterým stojí spousta 
práce. Na něm si cením hlavně toho, 
že i  když máte na určitou věc odlišný 
názor, dokáže se zamyslet a  uznat, že 
vaše řešení je lepší. Osobnost člověka 
neroste jen výškou funkce, ale také 
uznáním omylu.  

V loňském roce občané obce ode-

vzdali k recyklaci 10 146,41  kg vy-

sloužilých elektrozařízení.

Elektrospotřebiče obsahují spou-

stu materiálů pocházejících z ne-

obnovitelných zdrojů, jejichž těž-

bou je zatěžováno životní prostře-

dí. Významnou úlevu přináší však 

správná recyklace těchto výrobků. 

Občané naší obce jsou si vědomi 

významnosti třídění elektra a po-

ctivě využívají k jejich odevzdávání 

sběrné dvory a červené kontejnery 

společnosti ASEKOL. Právě díky en-

vironmentálnímu vyúčtování zpra-

covanému kolektivním systémem 

ASEKOL máme k dispozici přesné 

hodnoty, které určují, jakým roz-

sahem naše společnost přispěla ke 

zdravému životnímu prostředí. Spo-

třeba elektrické energie, primární 

suroviny, ropa, voda, okyselování 

prostředí a produkce skleníkových 

plynů, zde všude díky zodpovědné 

recyklaci vznikají úspory.

Z certifi kátu environmentálního vy-
účtování, který vyčísluje přínos zpětné-
ho odběru k ochraně přírody, vyplývá, 
že občané naší obce v loňském roce 
vytřídili elektrozařízení, která ušetřila 
181,36 MWh elektřiny, 15 639,32 litrů 
ropy, 658,14 m3 vody a 6,68 tun primár-
ních surovin. Navíc jsme snížili emise 
skleníkových plynů CO2 ekv. o 21,35 
tun, a produkci SO2 ekv. (který zapříči-
ňuje okyselování prostředí) o 688,48 kg.

Že každý kus vytříděného elektra se 
počítá, nám ukazuje například již 100 
vytříděných mobilních telefonů, které 
uspoří 2 340 l pitné vody, což by napl-

nilo celou cisternu. A za 500 kg vytřídě-
ných elektrospotřebičů se ušetří ropa, 
která by stačila na výrobu benzínu pro 
cestu autem z Prahy do Dubaje. Všem, 
kterým není příroda lhostejná a kteří 
tříděním elektrozařízení pozitivně při-
spívají k ochraně životního prostředí, 
patří obrovský dík.

Environmentální vyúčtování je vy-
počítáváno pomocí studie životního 
cyklu výrobku (tzv. LCA – LifeCycleA-
ssessment), která vypovídá o dopa-
dech výroby a recyklace jednotlivých 
elektrozařízení na životní prostředí. 
Konečná bilance vyzněla pro zpětný 
odběr elektrozařízení jednoznačně po-
zitivně, a to ve všech aspektech. V po-
taz je bráno všech 6 skupin elektrospo-
třebičů, jejichž zpětný odběr kolektivní 
systém ASEKOL zajišťuje.
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Říkáte, že 15 lidí by mělo mít 15 ná-

zorů. Nemáte pocit, že když při většině 

jednání hlasují zastupitelé jednomysl-

ně, že je to vlastně jen jeden názor?

Já jsem neřekl, že musí být 15 názo-
rů, ale čím víc, tím líp. Mně třeba vadilo, 
když zastupitelstvo umožnilo zastupi-
telům hlasovat i  při jejich případném 
střetu zájmu. Ale byl jsem přehlasován. 
To je demokracie.  Například mi hroz-
ně vadí, co se v současné době děje na 
politické scéně. Když je demokraticky 
zvolený prezident a některým lidem se 
nelíbí jeho mluva nebo názory, hned je 
půl Letné plné demonstrantů, a  chtějí, 
aby odstoupil. Podle mě by měli respek-
tovat výsledky voleb a příště si dát pozor 
a zvolit někoho jiného. Mně se to stalo 
a vím, že příště už můj hlas mít nebudou. 

Jaké jsou vaše priority v obci? Co 

je pro vás stěžejní?

Udržení základního chodu obce, va-
dilo by mi například zvyšování nájmů 
pro lékaře či pronájmy spolkům, které 
připravují aktivity pro děti. Na druhou 
stranu ale víme, že příjem obce bude 
ne o desítky či stovky tisíc, ale o milio-
ny menší, takže se to musí projevit ve 
více oblastech. Vím o vesnici, kde kvůli 
koronaviru vyváželi odpady jednou za 
čtrnáct dní, tohle si například nedovedu 
představit u  nás v  Hrušovanech. I  ob-
čané by ale měli přispět. Stačí udržovat 
pořádek, aby po nich nemuseli zaměst-
nanci obce sbírat nepořádek. I  to stojí 
peníze! A těch PET fl ašek všude! 

Omezit by se měly i výdaje na zeleň, 
například by se nemuselo vysazovat to-
lik stromů. Někdy mám pocit, že kde je 
jen trochu místa, už se tam vysadí strom. 
Několikrát za rok se vymydlí tráva až na 
hlínu i  na místech, kde by mohla růst 
a být domovem pro užitečný hmyz. Víte, 
že podle výzkumů zmizelo z našich luk 
70 % hmyzu? Na jedné straně výsadbu 
chválím, na druhou stranu mi vadí, když 
u  křižovatek rostou keře, zakrývají vý-
hled a  tím snižují bezpečnost dopravy 
(ul. Jízdárenská – jižní obchvat, výjezd 
z  Hrušovan na Židlochovice, sběrný 
dvůr – severní obchvat). Ale jsem asi je-
diný, kdo špatně vidí.  

Na posledním zastupitelstvu se 

hlasovalo o změnách plánu investic. 

Zaujalo mě, že se neškrtla stavba ry-

bářské chaty, ale naopak se vyřadily 

opravy některých komunikací. Co si 

o tom myslíte?

Ono se tak úplně neškrtlo, jen se to 
odložilo na pozdější období. Některé 
komunikace podle mě ještě vydrží. Na 
rybářské chatě se pracuje už více let, 
jsou hotové plány. Já osobně bych ne-
rad snižoval dotace místním spolkům, 
protože často dělají nezastupitelnou 
činnost, přesto k  tomu možná v  rámci 
úsporných opatření dojde.

Dokážete vyhodnotit, jak to, 

že jste se dostal do zastupitelstva, 

přestože jste nebyl lídr kandidátky 

a  prakticky jste přeskočil tři spo-

lustraníky? Překvapilo vás to?

Zeptejte se voličů, proč mě volili. Po-
pravdě mě překvapilo, že jsem přeská-
kal tolik lidí. Myslím si, že je to dané tím, 
že mě tu hodně lidí zná a věří mi. Pro mě 
je důležité, že když něco slíbíte, tak to 
také musíte splnit nebo pro to alespoň 
něco dělat. Když vidíte nějakou nepra-
vost, máte dvě možnosti; buď neuděláte 
vůbec nic nebo se alespoň snažíte o ná-
pravu. Samozřejmě nikdy nemůžete 
vyhovět všem. A o tom to je na úrovni 
obcí. Na rozdíl od vysoké politiky, kde je 
to hlavně o umění dobře lhát voličům. 

Nejste v  radě, považujete se tím 

pádem za opozici?

Ne, to určitě ne. Já si ani nemyslím, že 
v radě mají všichni stejný názor. Stejně 
musí rada předkládat svá stanoviska za-
stupitelstvu, které je může přehlasovat. 
A  jako zastupitel mám právo říct svůj 
názor a  zdůvodnit si jej. Pak záleží na 
ostatních zastupitelích, jak budou hla-
sovat. Například když se hlasovalo o Lo-
osově vile, tak někteří zastupitelé váhali 
a rozmýšleli se, zda ji koupit, ale nako-
nec byly zásadní ty argumenty, které na 
zasedání zazněly. Ale kdyby koronavi-
rus přišel o měsíc nebo dva dřív, nevím, 
jestli by to bylo tak jednoznačné. Musel 
bych se hodně rozmýšlet, zda hlasovat 
pro, či proti. Tady bych chtěl především 
ocenit práci Dušana Knofl íčka, který 
v této věci dělá opravdu hodně.

Jste předseda kontrolního výbo-

ru, mohl byste ve stručnosti uvést, 

jaké jsou úkoly tohoto výboru a jaké 

jsou jeho pravomoci?

Kontrolní výbor je samostatné od-
dělení v  rámci obecního úřadu. V  tom 
našem jsme tři – Jana Houserová, Pavel 
Uminský a já.

Naším úkolem je především kon-
trola plnění usnesení zastupitelstva 
a rady obce. Dále dodržování právních 
předpisů dalších výborů, vyjadřujeme 
se k vnitřním směrnicím obce, kontrolu-
jeme, zda a jak je s nimi seznámena ve-
řejnost (stránky obce, vývěsky, rozhlas), 
samozřejmě také plníme úkoly zadané 
zastupitelstvem.  Do naší kompetence 
patří i  kontrola čerpání dotací spolků, 
zda se opravdu použily k tomu záměru, 
ke kterému byly určeny. Můžeme také 
kontrolovat plnění fi nančních závazků. 
Jelikož jsme však poradní orgán, nikoliv 
výkonný, vydáme zprávu a případný ná-
vrh na řešení místnímu zastupitelstvu. 
To pak učiní příslušná opatření. 

Byl jsem překvapen, když jsme chtěli 
vidět seznam dlužníků za odpady. Bylo 
mi sděleno, že na to nemáme ze záko-
na právo. K čemu teda kontrolní výbor 
je, když nemůže kontrolovat tok fi nancí 
v obci?

Dříve jste byl v komisi pro ochra-

nu majetku a  zdraví. Co si myslíte 

o bezpečnostních kamerách umístě-

ných v obci?

Já vůbec bezpečnost v obci preferuji. 
Ať už zřízení obecní policie, za což patří 
dík hlavně panu Haraštovi, tak i četnost 
kamer, což přispívá k bezpečnosti v obci 
včetně dohledání pachatelů přestupků 
či trestných činů. Ostatně, vidíme to ka-
ždý den v televizních zprávách. Někte-
ří lidé to kritizují a vadí jim to. Považují 
to za narušení osobní svobody a ohání 
se GDPR. Já si myslím, že pokud člověk 
nevraždí, nekrade a nedělá v obci bor-
del (graffi  ti), tak ho to nemůže obtěžo-
vat. Slušní lidé nemají co skrývat, spíš si 
myslím, že komu to tak hrozně vadí, asi 
nemá čisté svědomí.

Bydlíte na Sídlišti. V  nedávné 

době někteří občané podepsali pe-

tici kritizující hluk z železnice. Jaký je 

váš názor na tuto problematiku?

Kdyby se petice ke mně dostala, a já 
se divím, že se ke mně nedostala, tak 
bych ji samozřejmě podepsal. Bylo v ní 
osloveno jen minimum občanů Sídliště, 
a to si myslím, že je škoda. Čekal bych, 
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že to bude mnohem propracovanější 
akce. Musím uznat, že před třiceti lety, 
když byla stará kolej a  jezdily tam ce-
lou noc vlaky, tak to byl mnohem větší 
rachot. A já bydlím ještě v bytě, kde se 
ten hluk odrazem od ostatních budov 
násobí. Celkovou rekonstrukcí trati se 
jízda vlaků ztišila. Byl jsem překvapený, 
že když dělají zástěnu z jedné strany, že 
se neudělá i směrem k Sídlišti. Já bych 
požadoval, aby protihluková stěna byla 
dobudovaná až ke třem mostům i  na 
druhé straně. Myslím si, že to už mělo 
být v  původním projektu, když už to 
bylo vše tak drahé, tak se mohlo udělat 
i toto. Obec by tuto petici měla podpo-
řit a udělat vše proto, aby byla protihlu-
ková stěna dobudována. 

Myslím, že dva kilometry železniční 
trati do Židlochovic za ¾ mld. Kč je ší-
lená suma, byť naší obci to přineslo víc 
pohodlí. Je mi líto lidí, kteří bydlí blízko 
trati a musí poslouchat to časté zvonění 
semaforu. Bohužel obec v tomto směru 
moc udělat nemůže. 

Možná mnoho lidí překvapí, že 

jste reprezentoval naši zemi na dvou 

paralympiádách. V jakém sportu jste 

závodil a s jakými výsledky?

Je to už dávno. Závodil jsem v cyklis-
tice, což je opravdu dřina, ale je to sport, 
u kterého se dá sedět. Nominoval jsem 
se do Barcelony v  roce 1992 a  Atlanty 
v  roce 1996. Na barcelonskou vzpo-
mínám velmi rád, zato ta atlantská po 
organizační stránce stála za prd. Snad 
kromě té medaile. Zpočátku jsem se 
věnoval jen silniční cyklistice, násled-
ně jsem přidal i  dráhovou cyklistiku. 
Na obou dvou paralympiádách jsem 
skončil na 2. místě a získal tak stříbrné 

medaile. Rád vzpomínám nejen na zá-
vodní okamžiky, ale i na to, že jsem díky 
sportu poznal spoustu zajímavých míst 
ve světě i  neobyčejných lidí. Manželé 
Zátopkovi – báječní a skromní lidé, paní 
Magda Vašáryová – sympatická dáma. 
Potěžkat si tretru olympijského vítěze 
na 100 metrů, to taky nemáte možnost 
každý den. Nejsem až tak velký fotbalo-
vý fanoušek, ale vidět zápas FC Barcelo-
na – Real Madrid je zážitek na celý život.   

Proč se neangažujete v  některém 

místním spolku zaměřeném na sport?

Pomáhám například v závodech Že-
lezný muž, železná žena a Hrušovanské 
okruhy. Trénovaní mládeže by měli už 
dělat mladší, než jsem já. Dnešní děti 
jsou dost pohodlné, celá řada z  nich 
chodí do různých kroužků jen proto, že 
si to přejí rodiče a samotné je to nebaví. 
Nejdřív chtějí špičkové podmínky a pak 
by teprve začaly trénovat. Za nás to bylo 
přesně naopak. Ukaž, co umíš, a podle 
toho budou výhody. Při výchově dětí 
k různým aktivitám hrají zásadní roli ro-
diče a neměli by se toho zříkat tím, že 
zavalí děti iphony, tablety a  počítači, 
aby od nich měli pokoj.

Mohu se vás zeptat na váš handi-

cap? Máte ho již od narození?

Ano, mám ho již od narození. Samo-
zřejmě je to každodenní určité ome-
zení, ale člověk musí přijít na způsob, 
jak to kompenzovat. Naučil jsem se 
s  tím žít, například nepotřebuju žádné 
úpravy na autě. Když jsem byl malý, tak 
jsem byl středem pozornosti. Ale okolí 
si rychle zvyklo. Mám v této souvislos-
ti úsměvný zážitek. Po přistěhování do 
Hrušovan mě šla paní zástupkyně ředi-

tele na druhém stupni v Židlochovicích 
představit do třídy. Po představení mi 
vyučující našla místo a já se posadil. Za 
chvíli přišla a odvedla mne do jiné. To se 
čtyřikrát opakovalo. Než se našla ta pra-
vá 7. C, kam jsem byl přidělen, tak mě 
díky tomu poznalo půl školy. I kvůli čas-
tému stěhování, protože otec pracoval 
u vojenského letectva, jsem měl v dět-
ství spoustu kamarádů. Samozřejmě 
pozoruju, že přístup lidí k handicapova-
ným se od mého mládí výrazně změnil. 

Měla by obec pracovat na někte-

rých změnách v oblasti školství?

Já se k základní škole a ke školství vy-
jadřovat nebudu. A to ani pozitivně, ani 
negativně. To by bylo na několik zpra-
vodajů. Jako zaměstnanec školy jsem 
vázán mlčenlivostí. 

Budete kandidovat znovu do za-

stupitelstva?

O  tom, jestli budu kandidovat, se 
rozhodnu zhruba za rok. Teď mi přijde 
předčasné na tuto otázku odpovídat, 
protože to bude záviset na hodně okol-
nostech.

Přijal byste nabídku na pozici rad-

ního, místostarosty nebo starosty?

Ne. S  nynějším starostou se může 
těžko někdo srovnávat a já ani neprahnu 
po funkcích, takže ani pozice místosta-
rosty nebo radního mě nevzrušuje. Ale 
celkově mi chybí větší aktivita mladých. 
Podívejte se na jednání zastupitelstva. 
Vždyť tam nikdo nechodí. Já bych spíš 
pomáhal v některé komisi nebo výboru. 

Kdo by se podle vás měl stát bu-

doucím starostou?

Tak to opravdu nevím. Já sám zatím 
žádného favorita nemám. Dva roky je 
dlouhá doba. Podívejte, kde byli před 
šesti lety Piráti a dnes mají zástupce až 
v Bruselu! I bez zkušeností, bohužel.  

Chtěl byste ještě něco vzkázat ob-

čanům na závěr?

Co vzkázat lidem žijícím v zemi, kde 
ani po třiceti letech pravda a  láska ne-
zvítězily? Snad jen: važme si všeho, co je 
kolem nás dobré, neničme, ale buduj-
me. Všichni jsme na této krásné planetě 
jen zlomek jejího věku, proto se chovej-
me jako na návštěvě. 

Lubomír Šimovec během Paralympiády v Atlantě v roce 1996
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 Domácí násilí - nejvíce rozšířené, nejméně kontrolované, nejvíce podceňované

 Jak se projevuje nebezpečné pronásledování a co s ním dělat?

Vladimír Vedra, jednatel brněnské pobočky Bílého kruhu bezpečí

Vladimír Vedra, jednatel brněnské pobočky Bílého kruhu bezpečí

Neustálé urážky a  ponižování 

partnera, zanedbávání nebo přímo 

týrání nemohoucího rodiče či bru-

tální bití dětí, znásilňování manžel-

ky - to vše a mnohem více lze zařa-

dit mezi případy domácího násilí. 

Podlitiny od bití, vytrhané vlasy, 

psychický kolaps, závislost na al-

koholu či drogách, zlomeniny, po-

páleniny, škrcení až k  bezvědomí 

a konečně smrt - to vše mohou být 

jeho následky.

Jako neuvěřitelný paradox se může 
jevit konstatování německého krimi-
nologa H. J. Schneidera, dle kterého 
je domácí násilí tou nejrozšířenější 
formou násilí na světě, avšak zároveň 
nejméně kontrolovanou a  nejvíce 
podceňovanou. Tento vskutku smr-
tící koktejl činí z  domácího násilí je-
den z  nejzávažnějších společenských 
problémů světa. Proč společenských? 
Odmítnutí domácího násilí jako pri-
vátního problému dané domácnos-
ti zdůrazňuje potřebu zastavit násilí 
zásahem zvenčí a poskytnout pomoc 
ohrožené osobě. Pokud bychom apli-
kovali přísloví „co se doma uvaří, to se 
doma sní“, daleko větší počet obětí by 
tak zůstalo bez pomoci a skončilo tra-
gicky.

Co všechno si vlastně můžeme 
představit pod slovy „domácí násilí“? 
Ukazuje se, že nejde jen o  problém 
týraných žen, ale zasahuje i  seniory, 

Zeptali jsme se za Vás právního po-
radce pro oběti kriminality Mgr. Vladimí-
ra Vedry z  organizace Bílý kruh bezpečí 
na téma stalkingu, tedy obtěžujícího 
sledování.

1. Udělaly oběti nebezpečného 

pronásledování (tzv. stalkingu) ně-

jakou chybu, která způsobila cho-

vání stalkera? Vyprovokovaly nějak 

ten nevyžádaný zájem?

děti či hendikepované osoby. Stra-
nou však nejsou ani muži coby oběti 
nebo osoby žijící v  homosexuálních 
vztazích. Ačkoliv se projevuje mnoha 
způsoby, můžeme za společné znaky 
považovat zejména blízký vztah mezi 
osobou násilnou a  ohroženou, který 
domácí násilí činí specifi cké. Právě 
z důvodu blízkosti, emocionální i eko-
nomické provázanosti často nechtějí 
ohrožené osoby páchané násilí při-
znat. Dalším typickým znakem je po-
stupný nárůst násilí, a to jak z hlediska 
frekvence útoků, tak i jejich závažnos-
ti. Násilí se tak může do vztahu vplí-
žit takřka nepozorovaně, ale posléze 
ohrožovat i život, jak víme z celé řady 
příběhů, z nichž některé byly i media-
lizovány. Zároveň je u případů domá-
cího násilí možné rozeznat násilnou 
a ohroženou osobu, jejichž role se ne-
střídají. V opačném případě můžeme 
hovořit spíše o tzv. italské domácnos-
ti, kde násilí pramení od obou aktérů, 
z  nichž žádný nemá jasnou převahu. 
Posledním znakem je pak místo, kde 
k násilí dochází. Tím je zpravidla právě 
domácnost, tedy místo skryté pohle-
dům okolí. Jde o  místo považované 
většinou z  nás za útočiště. Na osoby 
ohrožené domácím násilím však prá-
vě zde čeká nebezpečí.

Díky propracované legislativě 
existují v  České republice nástroje 
pomáhající ohroženým osobám situ-
aci řešit. Jedná se nejen o  poměrně 

Obecně lze říci, že stalking není vy-
provokované jednání a  odpovědnost 
za něj nese pronásledovatel. Na dru-
hou stranu máme zkušenost, že v řadě 
případů může oběť stalkingu přispět 
k této situaci zejména tím, že nezaujme 
jednoznačný postoj k pronásledování, 
tzn. nesdělí jednoznačně, že si nepřeje 
další kontakt, nebo dokonce sama pro-
následovatele kontaktuje. Tím vzbu-
zuje další naději, že bude-li pronásle-

známou možnost vykázání násilné 
osoby z domácnosti ale též předběž-
ná soudní opatření, která pomáhají 
ohroženou osobu chránit. Krom toho 
existuje celá řada míst pomoci, jejichž 
posláním je vykřesat jiskru naděje pro 
ohrožené osoby a  pomoci jim prak-
ticky s  nalezením východiska. Řešení 
domácího násilí přesto není snadné 
a ohrožená osoba často sbírá odvahu 
a síly ještě dlouho poté, co si uvědomí, 
že něco není v  pořádku. Stejně jako 
u nemoci platí i zde, že čím později je 
problém řešen, tím komplikovanější 
je „léčba“. Právě proto lze doporučit již 
při prvním náznaku domácího násilí 
vyhledání odborné pomoci či konzul-
taci, jak situaci řešit. Klíčovou roli ve 
zprostředkování pomoci hraje okolí 
ohrožené osoby, které má šanci jako 
první zjistit, že něco není v  pořádku. 
V  takovém případě je velice důležitá 
podpora a nabídka odborné pomoci, 
kterou může poskytnout právě Bílý 
kruh bezpečí.

Bílý kruh bezpečí, z.s. 

regionální pobočka v Brně, 

Slovinská 41, 612 00 Brno
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dovatel dostatečně usilovný, dočká se 
odezvy na své pokusy o kontakt.

2. Uvědomuje si stalker, že se do-

pouští něčeho špatného? Dá se mu 

to nějak vysvětlit?

Odpověď na tuto otázku je odvislá 
od typu stalkera. Dle odborníků exis-
tují pronásledovatelé, u  nichž je sku-
tečně stalking důsledkem psychické 
poruchy, ale většina netrpí žádným 
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 Mateřská škola
Jana Jančová, ředitelka školy

Začátek školního roku opět vnesl do tříd dětský smích 
a čilý ruch. Mateřská škola přivítala do svých řad nové dět-
ské tvářičky plné očekávání a také nové posily do pedago-
gického sboru společně s novou paní ředitelkou.

Doufám, že současná epidemiologická situace okolo 
nemoci Covid-19 nám dovolí vzájemně se poznat a prožít 
společně krásný, barevný podzim, který nás tak láká k pro-
žitkovému učení. Děti pečou štrúdly, koláčky či brambory, 
které jsou jim v jejich snažení odměnou. Příroda se dětem 
nabízí ve svých nejkrásnějších barvách a tak děti vyráží na 
dlouhé vycházky, při kterých poznávají krásy Hrušovan.

Předškolní věk dítěte bývá často nazýván jako období 
přípravy na život. Pomocí představ a fantazie poznává nej-

bližší svět a snaží se pochopit jeho pravidla. Cílem mého 
působení v  pozici ředitelky bude respektovat, uznávat 
a podporovat všechny zvláštnosti tohoto období a společ-
ně s pedagogy vytvořit vzdělávací prostředí, které je vstříc-
né, podnětné a zajímavé. Chci, aby se děti v naší mateřské 
škole cítily bezpečně, spokojeně a radostně. Také chci po-
silovat přirozené partnerství mezi rodiči a školou, aby nám 
rodiče své děti svěřovali s pocitem bezpečí a důvěry.

Mým osobním cílem je plnit poslání ředitele, ctít profe-
sionální a etické zásady. Jednat s dětmi, rodiči, personálem 
i zřizovatelem s úctou a pokorou. 

Moc se na setkání s Vámi těším, ať už na půdě školy 
nebo mimo ni. 

diagnostikovatelným psychickým 
onemocněním. Může se jednat však 
o  osoby, které chtějí tímto způsobem 
projevovat svou moc nad životem 
oběti. Přibližně polovinu případů pak 
představují pachatelé domácího násilí, 
kde došlo k odloučení oběti, avšak pa-
chatel svůj „boj“ odmítá vzdát a  stále 
ztrpčuje své oběti život, ačkoliv spolu 
již nesdílí obydlí.

3. Co může udělat pronásledova-

ná oběť? Může se sama nějak aktiv-

ně bránit?

Základní doporučení je jednoznač-
ně sdělit stalkerovi, že další kontakt je 
nevyžádaný. Lze doporučit tak učinit 
prokazatelným způsobem, což může 
mít vliv na případné následné doka-
zování v trestním řízení. Lze tak učinit 
např. dopisem doručeným do vlast-
ních rukou nebo za přítomnosti další 
osoby, která bude vystupovat nejen 
jako svědek, ale též případně obránce, 
pokud by došlo k eskalaci násilí v rám-
ci kontaktu. Prostředníkem může být 
ale také např. advokát. Tím dává oběť 

najevo, že je připravena využít i právní 
prostředky ochrany.

Dle nebezpečnosti stalkera lze do-
poručit též sestavení bezpečnostního 
plánu, tedy opatření ke zvýšení bez-
pečí oběti. Příprava bezpečnostního 
plánu je velmi individuální a závisí na 
možnostech. Proto tento plán sestavu-
jeme s každým klientem „na míru“.

4. Co prožívá oběť během proná-

sledování?

Pronásledování má vždy psychické 
následky, zejména v  podobě prožívá-
ní strachu a  stresu, které mohou vést 
časem i ke zdravotním potížím. Někte-
ří pronásledovatelé si ze své činnosti 
udělají jediný životní cíl a pak se snaží 
dohnat oběť až na pokraj šílenství. Ná-
sledky na straně oběti (ať již psychické, 
zdravotní či hmotné) jsou často vnímá-
ny pachatelem jako jeho vítězství, kte-
ré jej může motivovat k dalším snahám 
škodit.

5. Kdy už se vlastně stává stal-

king trestným činem?

Předpokladem naplnění skutkové 
podstaty trestného činu nebezpeč-
ného pronásledování ve smyslu § 365 
trestního zákoníku je jednak opakova-
nost, resp. dlouhodobost jednání stal-
kera, tzn. nemůže jít o jednorázový čin. 
Doba vyžadovaná pro trestný čin však 
závisí od intenzity jednání stalkera, tzn. 
zda se jedná o kontaktování prostřed-
nictvím nevyžádaných SMS, telefono-
vání, e-maily nebo fyzické sledování, 
popř. ničení majetku. Obecně lze říci, 
že bude postačovat jednání v  délce 
cca 2 měsíců. Důležité je pro posouze-
ní trestnosti i  chování oběti, jak jsme 
zmínili výše.

Bílý kruh bezpečí, z.s. 

regionální pobočka v Brně, 

Slovinská 41, 612 00 Brno

Tel.: 541 218 122 | www.bkb.cz  | 

BKB facebook

NON-STOP linka pomoci obětem 

kriminality a domácího násilí: 

116 006
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 Základní škola

Zahájení školního roku

Pohled ředitelky

Martina Hanzlíková, foto: Josef Valoušek

Jarmila Motlíčková, ředitelka ZŠ

Školní rok 2019/20 byl pro všechny žáky, učitele i rodiče 
zvláštní a neuvěřitelný. Asi nikdo nečekal, že by mohla na-
stat situace, kdy bude žákům ze dne na den zakázán vstup 
do školy kvůli nově vzniklému viru. Situace zaskočila nás 
všechny včetně dětí, které nejásaly z vidiny neočekávaného 
volna, jak si mnozí myslí, ale uvědomovaly si vážnost situa-
ce. Všichni si také museli zvyknout na distanční výuku. Na 
konci května jsme se potom s některými dětmi sešli ve škole 
s velmi přísnými hygienickými pravidly. I proto jsme doufali, 
že se situace přes prázdniny změní a věřili jsme optimistic-
kým předpovědím o vymizení viru. Bohužel se tak nestalo 
a my stojíme na prahu nového školního roku 2020/21 opět 
s nejasnou vyhlídkou. Hygienická opatření jsou volnější než 
v květnu. Skupiny nejsou limitovány počtem patnácti dětí, 
ve škole nemusíme, alespoň prozatím, nosit roušky, což se 
ale může kdykoli změnit. Určitě ale budeme dbát na to, aby 
se děti mezi sebou zbytečně nemíchaly, a doufat, že se situ-
ace kolem koronaviru brzy uklidní. 

Kvůli zvýšeným hygienickým opatřením nemohlo pro-
běhnout zahájení školního roku tak, jak jsme zvyklí, a  to 
setkáním všech tříd v tělocvičně a společným přivítáním na-
šich prvňáčků. Druhé až páté třídy proto přivítali vyučující 
ve svých třídách. Většina dětí už se do školy viditelně těšila, 
vždyť někteří byli doma půl roku. Prvňáčky a  jejich rodiče 
potom přivítaly paní ředitelka a třídní učitelky. Pozdravit je 
přišel i pan starosta Miroslav Rožnovský. Ve škole byly děti 
úplně poprvé, protože kvůli koronaviru neproběhly v břez-
nu a dubnu pravidelné edukativní skupinky, návštěva škol-
ky ve škole ani zápis. Věříme ale, že se jim u nás líbilo a na 
nové prostředí si s pomocí nás všech určitě rychle zvyknou. 

Ve školním roce 2020/21 bude naši školu navštěvovat 
214 žáků v celkem jedenácti třídách. Otevíráme pět oddě-
lení školní družiny, do které je přihlášeno 126 žáků.

Všichni doufáme, že v letošním školním roce už nás ne-
potká žádné „překvapení“ a do školy budeme chodit ce-
lých deset měsíců. Určitě by byly rády i děti a jejich rodiče. 
Tak si držme palce, ať to vyjde. 

Prvňáčkům to dnes v lavicích velice 
slušelo – konečně mohli ukázat kamará-
dům nové aktovky a někteří už dokon-
ce uměli přečíst nadpis „Živá abeceda“. 
Přejeme jim, aby si ve škole rychle zvyk-
li, našli nové kamarády a těšili se ze spo-
lečné práce. Také starší žáci šli do školy 
většinou zvesela, protože pro některé 
z nich bylo letošní volno bez kamarádů 

Ze života obceZe života obce

opravdu příliš dlouhé. Těšili jsme se na 
ně všichni. 

Také do našeho pedagogického 
sboru přibyly nové kolegyně, kterým 
přejeme, aby se jim u nás líbilo a práce 
je těšila.

Snažíme se dodržet v  maximální 
míře hygienická doporučení z  manuá-
lu MŠMT: neslučovat děti z mnoha tříd, 

budeme často dezinfi kovat prostory, 
dohlížet na zvýšenou hygienu, často 
větrat,… Budeme se průběžně vzdělá-
vat, abychom byli co nejlépe připraveni 
na případné distanční vzdělávání. Za 
podporu děkujeme našemu zřizovateli.

Nový školní rok jsme společně zahájili. 
Věřím, že bude úspěšný pro všechny zú-
častněné: žáky, jejich rodiče i pedagogy.
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 Ze sokolské kroniky aneb Jak se stavěla stará sokolovna

 Sokolské kroužky pro děti

Pavel Kadlec, foto: archiv T.J. Sokol Hrušovany u Brna

Pavel Kadlec

Jednou z  nejvýznamnějších obec-
ních investic v  novodobých dějinách 
obce je stavba nového sportovního 
a kulturně-společenského centra „SO-
KEC“. Jistě stojí za připomenutí, jak 
probíhal vznik staré sokolovny.

Původně na tomto místě stála ar-
civévodská budova sloužící jako my-
slivna (tzv. Jägerhaus). Po vzniku re-
publiky byla budova zabavena ve pro-
spěch nového státu. 11. 12. 1920 byla 
podepsána trhová smlouva o výkupu 
objektu pro místní Sokol za cenu 25 
tis. Kč. Smlouvu podepsal starosta so-
kolské jednoty Čeněk Krejčí a jednatel 
Václav Kubíček. Vydatnou fi nanční 
podporu poskytl tehdejší starosta 
obce František Hulata.

Nejprve bylo upraveno letní cvi-
čiště za budovou. Bylo vybaveno 
potřebným nářadím a  doskočištěm. 
V  roce 1919 se vysadila „Lípa svobo-
dy“ a později jírovce kolem dokola ce-
lého sportoviště. 

V roce 1921 se předsednictvo jed-
noty usneslo přestavět tuto budovu 
na sokolovnu. Následně v  roce 1923 
bylo rozhodnutí změněno, budova 
se měla zbourat a vystavět zcela nový 
objekt. Již na začátku léta se započa-
lo s bouráním staré budovy. Členové 
sokola svépomocí vykopali a vybudo-
vali základy. Výstavba zdí byla zaháje-

S novým školním rokem naše jednota opět zahajuje 
kroužky pro děti. Podmínky jsou náročnější než loni, protože 
minimálně do konce září nemáme k dispozici školní tělocvič-
nu, ale pouze halu na Jízdárenské. S ohledem na její vytíže-
nost jsme nuceni improvizovat, a dokonce některé kroužky 
značně časově omezit.

Cvičení všestrannosti pro děti probíhají každé úterý a čtvr-
tek od 17:00 do 18:00. Kroužek je určený především pro děti 
1. stupně ZŠ a výjimečně i pro předškoláky. Z důvodu znač-
ného věkového rozpětí cvičenců se chystáme vyčlenit samo-
statné termíny pro starší děvčata (cca 4. třída a starší).

Volejbal pro mládež je s novou sezonou výrazně zasažen 
zmiňovanými kapacitními omezeními sportovišť. Přesto vel-
mi uvítáme nové spoluhráče! Cílovou skupinou je mládež od 
5. třídy ZŠ. Tento sport si mohou vyzkoušet i mladší, záleží na 
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na 1. srpna, zednickými pracemi byl 
pověřen František Koníček. Dále se na 
stavbě podíleli zedníci František Klein, 
Vavřín Koníček, Robert Kratochvíl 
a Ludvík Flodr. Velký díl práce proběhl 
svépomocí, sokolští bratři a sestry po-
máhali připravovat stavební materiál, 
čistit cihly apod. Oslava dne svobody 
28. října 1923 již byla pořádána ve cvi-
čební místnosti ještě neúplně dosta-
věné budovy. Ofi ciální otevření kom-
pletní stavby proběhlo 7. září 1924.

Byly stanoveny povinné práce, 
kterých se zúčastnilo 99 bratrů a  50 
sester. Muži odpracovali 3434 hodin 
a  ženy 1996 hodin. Dohromady bylo 
odpracováno 5430 hodin.

individuálních schopnostech každého jedince. Mladí volejba-
listé mají tréninky každý čtvrtek od 18:00 do 19:30. 

Ani přes prázdniny však mládežnický volejbal nespal. Dle 
hesla „když léto, tak písek“ probíhaly tréninky na beachvolej-
balovém kurtu v areálu rajhradské sokolovny. Přes nestabilní 
počasí, písek v očích a všech záhybech těla bylo znát, že tento 
sport děti baví.

Bohužel jsme novým školním rokem ukončili moderní 
gymnastiku pro děti. Trenérkám děkuji za odvedenou práci 
a doufám, že se moderní gymnastika do Hrušovan opět vrátí. 
Sokolské kroužky pro děti ve sportovní hale na Jízdárenské:
Cvičení všestrannosti pro děti Úterý 17:00 – 18:00

Čtvrtek 17:00 – 18:00
Volejbal pro mládež Čtvrtek 18:00 – 19:30

Toto měla být jen část projektu, 
ještě se do budoucna počítalo s pro-
dloužením tělocvičny přes byt sokol-
níka, výstavba místností v patře a dal-
ší úpravy. K realizaci tehdejších plánů 
v plném rozsahu už nikdy nedošlo.

V  Lidových novinách ze dne 5. 9. 
1924 se o  hrušovanské sokolovně 
psalo: „…Dnešní tělocvična, vzdušná 
a  světlá, působí milým dojmem. Je 
opatřena vším nutným nářadím, kla-
vírem a  také elektrickým osvětlením. 
Náklad novostavby i  adaptace činil 
120 tisíc Kč; pouze čtvrtina byla vy-
půjčena, 17 tisíc zapůjčilo bezúročně 
členstvo (drobní lidé) a ostatek je za-
placen.“

Velký sál sokolovny, fotka byla pořízena zřejmě v roce 1931
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 Rybářské závody
Lukáš Zekl, foto: Josef Valoušek

Ve dnech 29. 8. a  30. 8. 2020 pro-
běhly již 9. rybářské závody Klubu ry-
bářů Hrušovany u  Brna pod záštitou 
obce Hrušovany. Chtěl bych podě-
kovat všem, kteří se podíleli na jejich 
uspořádání, děkuji všem účastníkům 
a zejména celému předsednictvu - bez 
těchto lidí by závody nemělo smysl dě-
lat. Přišli se za námi podívat a podpořit 
nás pan starosta obce Miroslav Rož-
novský s  manželkou a  pan tajemník 
Pavel Kadlec s manželkou.

Výsledky rybářských závodů:

Dospělí:
1. místo - Martin Valda, 899 bodů
2. místo - Martin Reim, 777 bodů
3. místo - David Rejda, 508 bodů
Největší ulovená ryba závodů - kapr 
obecný, měřil 76 cm, ulovil ho pan Mi-
lan Kloupar st.

Mládež:
1. místo - Julie Klouparová, 486 bodů
2. místo - Mikuláš Kloupar, 379 bodů
3. místo - Jonáš Povolný, 292 bodů
Největší ulovená ryba závodů - kapr obec-
ný, měřil 76 cm, ulovil ho Matěj Urbánek.

Ženy:
1. místo - Alžbeta Kopečná, 682 bodů

Všem moc gratulujeme a těšíme se 
na příští rok!

Přes víkend se ulovilo cca 180 kaprů 
a 20 amurů - což je jasný důkaz, že ryb-
ník se snažíme mít vždy dobře zarybně-
ný, aby mládež, ženy a dospělí měli co 
největší zážitky a radosti u vody. V tom-
to musím říci, že největší pedant na za-
rybnění je pan hospodář Zdeněk Men-
dl, který se snaží domluvit a zajistit ryby 
na každé závody.

Chtěl bych ještě touto cestou podě-
kovat panu Milanu Klouparovi za jeho 
práci a čas, který věnoval Klubu rybářů. 
Milan se rozhodl ukončit svoji činnost 
v  Klubu rybářů, zcela dobrovolně re-
zignoval na post místopředsedy z čistě 
osobních a pracovních důvodů k 31. 8. 
2020. Jako rybář jistě bude i nadále rád 
chodit na rybník.

Jménem celého Klubu rybářů 
přeji všem dětem úspěšný školní rok 
2020/2021, dospělým přeji klidný a po-
hodový podzim.
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 FK 1932
Libor Nentvich, foto: Libor Nentvich

Poslední informace o činnosti našeho 
fotbalového klubu FK 1932 Hrušovany 
u Brna byly z měsíce června, 27. 6. 2020, 
kdy se konal charitativní zápas mezi 
domácím celkem FK 1932 Hrušovany 
u Brna a Mercedes týmem Petra Švanca-
ry. O letních prázdninách se nám dětské 
fotbalové týmy rozutekly do všech kou-
tů, což ale neznamená, že my, členové 
vedení klubu, bychom zaháleli. V červen-
ci se u nás na hřišti konaly tři dvojzápasy 
Zbrojovky Brno, a to kategorie U17 a U19. 
11. 7. 2020 to byl zápas Zbrojovka Brno 
– Spartak Trnava, dále 31. 7. 2020 Zbro-
jovka Brno – Sigma Olomouc a 8. 8. 2020 
Zbrojovka Brno – Karviná. Také se podaři-
lo fi nalizovat termíny 1. ligy ženské kopa-
né, dohodli jsme se s Lokomotivou Brno 
na zápasech kategorie ženy a juniorky na 
našem hřišti. 22. 8. 2020 k nám přijela Sla-
via Praha a týden nato Sparta Praha! Oba 
týmy jsou plně profesionální a disponují 

zvučnými jmény, jako například Simona 
Necidová, sestra našeho reprezentanta 
Tomáše Necida. Bylo na co koukat a hlav-
ně to byl zážitek přivítat u nás v Hrušo-
vanech u Brna fotbalistky Slavie a Sparty 
Praha.

V  červenci jsme fi nalizovali termíny 
mistrovských utkání, ale stále se čekalo, za 
jakých podmínek budou soutěže pokra-
čovat s ohledem na COVID 19. Nakonec 
přišel verdikt z FAČR, že jarní kolo soutěže 
bude anulováno a od podzimu se začne 
s nulovým počtem bodů, ale v pořadí, ve 
kterém celky skončily v jarním kole. Přes-
tože po jarní části byl náš A tým na krás-
ném druhém místě a na podzim se mělo 
bojovat o postup do okresního přeboru, 
začínáme od nuly. Nevadí. A  tým se po 
kvalitní prázdninové přípravě nese na ví-
tězné vlně. Po 4 odehraných utkáních je 
s 12 body a skóre 19:5 na prvním místě 
v tabulce!! Hoši, děkujeme!

Na konci prázdnin odstartovala sou-
těž všech dětských kategorií. Bohužel, 
naskočili jsme do soutěže bez trénin-
ků, ale to se nedá nic dělat. Všichni teď 
mají stejné podmínky. Pozitivní je, že 
se k  nám hlásí noví malí zájemci o  ko-
panou. V  dětských kategoriích, což je 
minipřípravka, mladší přípravka, starší 
přípravka a mladší žáci, máme skoro 60 
dětí. Touto cestou chci poděkovat všem 
trenérům a  členům, kteří se ve svém 
volném čase a mnohdy na úkor svých 
vlastních rodinných povinností, starají 
o chod našeho klubu FK 1932 Hrušova-
ny u Brna. Respekt!

Co nás čeká v podzimní části:

12. 9. 2020 pořádáme tradiční utkání 
vršek vs. spodek, dále čekáme na schvá-
lení fi nálové části OndrašovkaCupu na 
17. 9. 2020. Dále nás čeká soutěž Loko-
motivy Brno, přijedou jistě zajímaví sou-
peři: Dukla Praha, 1FC Slovácko, Viktoria 
Plzeň atd. Nejdůležitějším a  největším 
lákadlem budou zápasy našeho A týmu. 
Přijďte podpořit naše borce, protože 
okresní přebor se u nás v Hrušovanech 
hrál naposledy v roce 1970!

Mám velkou radost, že fotbal v Hru-
šovanech, v  našem nádherném areálu, 
který nám závidí široko daleko, přitahuje 
stále více zájemců a fanoušků. 

Snažíme se i  o  to, abychom Vás při 
všech sportovních akcích i  náležitě ob-
čerstvili v  našem Sportbaru, tatínkům 
nabídneme výborné pivo, pro maminky 
a děti jsme připravili sladké a slané dob-
roty s čepovanou limonádou.

Těšíme se na Vaši návštěvu, přijďte 
nás podpořit!

Předseda klubu Libor Nentvich
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Letní tábor Zaklínač 2020

 Táborníci

Patrik Procházka, foto: Tomáš Franěk

Léta Páně 2020 byl velmi zásadní 
rok jak pro hradiště KaerMorhen, tak 
i pro celé zaklínačské řemeslo. 

Po uklidnění Kovirské morové rány 
se pole, lesy, háje a ba i města hemžily 
takovým množstvím všelijakých mon-
ster, že naše počty zdaleka neposta-
čovaly k  jejich udržení, natož alespoň 
k  částečnému snížení jejich stavů. Po 
několika vyčerpávajících měsících pl-
ných neustávajících bojů, ničení hnízd 
a  morových spór, neustálém lámání 
křivolakých kleteb, které na sebe sesla-
li vystrašení vesničané, a přijímání jen 
zanedbatelného žoldu za tyto zakázky, 
nám vrchní mág kapituly čarodějů Ma-
jor nařídil rozšířit naše řady, vycvičit no-
vou generaci zaklínačů a vyčistit okolní 
vesnice od přebytečných monster. 

Ano, zaklínačské řemeslo je nebez-
pečné. Zabíjení monster, lámání kleteb 

a  zahánění zbojníků a  lapků si vybírá 
svoji daň. Osobně neznám žádného 
zaklínače, který by zemřel stářím v po-
steli, spíš tak s  mečem v  ruce někde 
v  zatuchlém podzemí nebo v  pách-
noucí bažině při lovu mantikory.

Zaklínačský výcvik je ale úplně jiná 
kapitola. Z  vyhublých, zesláblých dětí 
se cvičí silní, hbití a nebojácní zabijáci 
nestvůr. Nejen, že tento nepřiměřeně 
tvrdý a náročný výcvik nepřežijí všich-
ni, navíc musí učni na konci výcviku 
projít zkouškou trav, mutací, kterou 
nepřežije sedm dětí z deseti.

Věděli jsme, že musíme nabrat co 
možná největší počet mladých učňů. 
Nicméně naši standardní dodavatelé 
nemohli pokrýt naši poptávku. Sirot-
čince zely prázdnotou nebo se v nich 
nacházeli příliš slabí a nemocní jedin-
ci, kteří by stěží přežili cestu na Kaer-

Morhen, natož samotný výcvik. Holt, 
jak praví staré trpasličí úsloví: „Marnost 
nad marnost!”. Proto jsme museli sáh-
nout po pradávném Zákonu překvape-
ní. Dvaadvacet zaklínačů se rozešlo do 
okolního světa a domáhalo se Zákona 
překvapení, slibu, který byl nám zaklí-
načům slíben před lety. Nevím, zda to 
byl osud, strach matek z  případného 
hněvu zaklínačů nebo něco úplně jiné-
ho, ale ze Stezky se nás i s mladými re-
kruty vrátilo osmdesát dva. Celkem tak 
počet obyvatel hradiště stoupl z jedna-
třiceti na jednadevadesát. 

Nebyl čas nechat učně přivyknout 
horskému ovzduší ani chladným ka-
menným stěnám KaerMorhenu. Výcvik 
musel začít okamžitě. Ukázali jsme re-
krutům základní prvky bojové sesta-
vy Lesa, která obsahuje bojové styly 
všech klanů zastoupených na hradi-

šti. Nechali jsme mladé učně cvičit 
dnem i nocí, trénovat do naprosté-
ho vyčerpání, dokud v rozklepaných 
rukách neudrželi ani cvičné meče. 
Pouze ve stavu naprostého vyčerpá-
ní lze na nezkušených bojovnících 
poznat, ke kterému bojovému stylu 
se nejvíce hodí. 

Nad ránem si nejzkušenější za-
klínači došli vybrat rekruty do svých 
klanů. Ještě jsem za svých stopěta-
dvacet let zaklínačského života ne-
zažil, aby byly klany Vlka, Medvěda, 
Rysa, Štíra, Orla a  Zmije naplněny 
učni k prasknutí. Dokonce jsme mu-
seli narychlo vztyčit několik podsa-
dových stanů, aby měli vyčerpaní 
učni kde spočinout. 

Ještě před několika dny byly tyto 
malé děti se svými matkami v teplé 
chatrči a  nyní se tiše choulí na tvr-
dých pryčnách, mrznou na nočním 
horském vzduchu, potlučení, unave-
ní, vyděšení. Nyní už to nejsou malé 
děti. Jsou to zaklínačští učni. Budou 
spolu cvičit, učit se, jíst a ošetřovat si 
rány. Budou spolu bojovat, strádat, 
umírat a přežívat. Nyní jsme my je-
jich jediná rodina a meč jejich jediný 
přítel.
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Příměstský tábor 2020
Denisa Procházková, foto: Jáchym Lazar

I  letos jsme na začátku srpna uspořádali příměstský tá-
bor, na kterém se sešlo celkem 16 dětí, které byly připra-
veny vyjít vstříc zajímavému dobrodružství při hledání 
Nema. První dny nám sice počasí nepřálo, ale i tak jsme se 
v pondělí dopoledne zvládli vzájemně představit, seznámit 
a najít zprávu od Marlina, otce rybičky Nema. Ve zprávě se 
děti dozvěděly, že nás Marlin požádal o pomoc s nalezením 
jeho syna, a tak jsme neváhali a vydali se po jeho stopách. 
Po zahrání několika her a získání indicií uběhl první den vel-
mi rychle, a tak se hledání Nema přesunulo na následující 
den. Jelikož bylo zapotřebí Nema přenést přes souš, museli 
jsme si vyrobit akvária. Po obědě se počasí trochu umoud-
řilo a my se vydali na kolech po jeho stopě do žabáckého 
Koválova, kde jsme však bohužel zjistili, že stopa je falešná. 
Pravá cesta vedla přes Východoholedný proud, do kterého 
jsme se vydali ve středu. Celý středeční den jsme strávili 
prozkoumáváním obory Holedné. Na konci tohoto proudu 
a zároveň i našeho výletu jsme získali od staré želvy zprávu, 
ve které stálo, že se Nemo nachází v rybníku Šejba. Plán na 
čtvrteční den byl tedy jasný, zachránit Nema z divokých vod 
tohoto rybníku. Dopoledne jsme proto dokončili grafi cké 
detaily na akváriích, propluli mezi nebezpečnými medúza-
mi a odpoledne se vydali na raftu prohledat rybník Šejba 
a pokusit se konečně najít ztraceného Nema. Po usilovném 
hledání několika posádek se nám to nakonec podařilo. Na 

oslavu jeho nalezení jsme si k  večeru v  klubovně opekli 
buřty a udělali si venkovní promítání fi lmu „Hledá se Dory“. 
Poslední den tábora se nesl v duchu hraní her. Nejoblíbe-
nější hra letošního tábora byla schovávaná a děti ji chtěly 
hrát stále a stále dokolečka dokola. Odpoledne jsme si v le-
soparku zahráli nějaké vodní hry na osvěžení a v 16:00 naše 
letošní výprava úspěšně skončila.

Tímto děkujeme všem zúčastněným za pomoc při hle-
dání Nema a také paním kuchařkám z mateřské školy, které 
pro nás po celou dobu tábora připravovaly vynikající občer-
stvení v podobě přesnídávek, obědů a svačin.
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 Kalendář akcí září – listopad 2020
Rubriku připravuje: Eva Kadlecová

Říjen

13. 10. 2020  - Přednáška Brněnské podzemí (knihovna)

25. 10. 2020  - Hrušovanská drakiáda (Táborníci)

KulturaKultura

 Stejné místo, jiná doba
Pavel Kadlec, Vlasta Kadlecová, foto: Pavel Kadlec, archiv kronikářek

Srovnejte si na fotografi ích, jak 
vypadaly Hrušovany dříve a  nyní: 
stejné místo, jiná doba. Pokud máte 
ke zveřejněným fotografi ím jakékoli 
doplňující informace, komentář nebo 
pokud máte staré fotografi e, o  které 

byste byli ochotní se podělit, kontak-
tujte kronikářky na e-mailu kronika@
ouhrusovany.cz nebo na telefonním 
čísle 725 772 774.

Na snímcích je střed obce, z  po-
hledu od rohu ulice Nádražní a  Jiří-

ho z Poděbrad. Stará fotografie byla 
zřejmě pořízena před rokem 1976. 
V pravé části je řeznictví „U Maloňů“ 
a  vzadu obchod s  průmyslovým 
zbožím (železářství, drogerie, porce-
lán atd.)

Kalendář akcí září – listopad 2020
Rubriku připravuje: Eva Kadlecová

Říjen

13. 10. 2020  - Přednáška Brněnské podzemí (knihovna)

25. 10. 2020  - Hrušovanská drakiáda (Táborníci)

Křižovatka Nádražní a Jiřího z Poděbrad v 70. letech Křižovatka Nádražní a Jiřího z Poděbrad v roce 2020
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Inzerce Pozvánka

 Portál RegionŽidlochovicko.cz
www.regionzidlochovicko.cz, Židlochovický zpravodaj

Na portálu RegionZidlochovic-

ko.cz najdete program na víkend 

i práci v okolí.

Židlochovický portál se stal za 

devět let svého fungování největ-

ším informačním zdrojem v  regio-

nu. Dnes tak na jeho stránkách kro-

mě regionálních zpráv a  přehledu 

kulturních akcí najdete také denně 

aktualizované nabídky zaměstnání 

a bydlení. 

Chcete si prohlédnout fotky nové-
ho komunitního centra nebo si přečíst 
o  právě probíhajících rekonstrukcích, 
ale rádi byste se přitom vyhnuli pročí-
tání černé kroniky? Všechny regionál-

ní zprávy jsou řazeny do rubrik, takže 
si lehce zvolíte, co vás zajímá, ať už je 
to aktuální dění, policejní hlášení nebo 
kulturní a  sportovní události. Pokud 
vám ale jen povědomí o okolním dění 

nestačí, toužíte vyrazit ven a  hledáte 
událost, které byste se mohli zúčastnit, 
sledujte kalendář regionálních akcí. 
Najdete v  něm festivaly, výstavy, pro-
mítání, besedy a další možná vyžití pro 
rodiny, skupiny i  jednotlivce. Vyhledá-
vat je můžete jak v celém regionu, tak 
v  konkrétních obcích. V  případě, že 
akci sami pořádáte a chcete, aby se o ní 
dozvědělo i široké okolí, máte možnost 
na ni právě zde upozornit zveřejněním 
pozvánky v přehledném seznamu udá-
lostí. Nejzajímavější a nejčtenější z nich 
se objeví také na facebookové stránce 
Region Židlochovicko, kterou v  sou-
časnosti sledují skoro dva tisíce uživa-
telů. Pokud chcete být o dění v regionu 
průběžně informováni, stačí se připojit.

Možná vás ale v  tuto chvíli víc za-
jímá, jak sehnat práci poblíž svého 
bydliště. I  s  tím si portál poradí. Po-

ptávku místních fi rem najdete v sekci 
s  nabídkami práce. Ve vyhledávání 
nastavte, o jaký obor máte zájem a do 
jaké vzdálenosti jste za zaměstnáním 
ochotni dojíždět, a můžete začít vybí-
rat. Firmy, kterým momentálně schá-
zí pracovní síla, tady mají možnost 
oslovit potenciální zaměstnance pro-
střednictvím bezplatného inzerátu 
a zároveň využít vysokou návštěvnost 
portálu pro vlastní propagaci– díky 
bezplatné inzerci mohou rozšířit po-
vědomí o nabízených službách přímo 
v  místě svého působení. Získat nové 
zákazníky a připomenout se těm stá-
vajícím navíc můžete i zařazením své 
společnosti do katalogu fi rem a slu-

žeb. 
Navštivte portál www.regionzi-

dlochovicko.cz a  zjistěte, jaké mož-
nosti nabízí právě vám.
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Hrušovany ve fotografi íchHrušovany ve fotografi ích

Rybářské závody dospělých (foto Josef Valoušek)

Návštěva jap. architekta pana Yoshio Sakurai a jeho ženy v tzv. Loosově vile (foto Josef Valoušek)

Stavba SOKECu v září 2020 – pohled do hlavního sálu (foto Pavel Kadlec)

Zeleň u rybníka Vodárna (foto Pavla Dratvová)

Zahájení školního roku v ZŠ (foto Josef Valoušek)

Tzv. Loosova vila – pohled na halu se schodištěm (foto Josef Valoušek)

Stavba SOKECu v září 2020 – pohled ze dvora (foto Pavel Kadlec)

Valná hromada T.J. Sokol Hrušovany u Brna (foto Eva Kadlecová)


