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Od nepaměti býval jih brněnského kI"l\je úrodný a bohatý. Kolem nejzápadnějšiho 
výběžku Zdánských vrchů - Výhonu nebylo v žádném obdobi minulosti liduprázdno. Toto 
úzenú bylo důležitou křižovatkou obchodni i křižovatkou jednotlivých kultur. Pfichá2eLi sem 
lidé, živicí se pastevectvím. rybáfstvim a lovem zvěře. Nezkrotné řeky skýtaly domácim 
lidem ochranu po velkou část roku - byLy nepřekrnčitelné pro ncplitele. Zakládaly se osady. 
mýtily se lesy a zpevňovaly se cesty. Jedna z nejdůležitějšich vedla přes územi Moravy již 
v době fimské a je shodná s janlarovou stezkou. U Mikulova překračovala hranice, u Mušova 
teku Dyji. u Pohořelic řeku Jihlavu a u Hrušovan řeku Svratku. Pokračovala na BLučmu a 
Měnín dále na sever. 

Hrušovany se připomínaly již v době bronzové. Pmvěké nálezy v obci Hrušovany byly 
jen sporadické - při stavbě nádraží, cukrovaru, sokolovny. Jen bývalý řídfcí učitel Alois 
Trnka (učil v letech 1893 - 1920) prováděl občasné vykopávky v bývalé Kelblove cihelně U 
tfech mostů. 

Ves Hru.Aovany patřila v první polovin! 13.století panu Přibyslavovi z K1ižanova, 
L~erý byl jedním z předků pánů z Lomnice. Zastával v letech 1238 - 1239 úfad purkrabský na 
Vevefi a roku 1240 v Brně. Vlastnil též Starovice. Pavlovice, Pouzdrnny, ... Jeho dcera 
Eufemie se sta la manželkou Bočka z Obřan, který byl předkem známého rodu pánů z Kunštá
tu. Eufemie věnem dostala i ,,-es Hrušovany. Boček z Obřan uskutečnil přiínf umírajícího 
Ptibyslava z Kližanova založit Uársky klášter. 

Hrušova.ny byly vystavěny v tzv. ulicovém typu. Takové vesnice měly jen j eden vjezd, 
druhý byl zastavěn nebo u23vřen pnrodni pi'ekážkou. Volný vstup byl uzavírán bránou - z dů
vodů hospodářských nebo obrnnných. Ze starých pramenů se alc nedá zjistit, byly-Ii Hrušova' 
ny ve st8tých dobách bránami uzavřeny. Soudime však. že když byly uzavřeny týmž způso
bem sousední Vojkovice: že tomu bylo v naši obci podobně. 

Obec Hrmovany měla v minulosti jednu ulici se dvěma fadami domů, stojicích proti 
sobě, za kterými byly vystavěny stodoly. Obec měla původně jen dvě ulice - hlavni, zvanou 
• .o~dina"a vedlejll .,za humny". 

Při vysvětlení původu nazvu obce Hrušovany II Brna se nabizi hned několik možnosti. 
Již od prvnlho plsemného dokladu z roku 1252 nazývá se ves tež němecl-y Rohrbach tzv. 
třtinový. rnkosový potok. V této době zde protékala řeka Svmtka a zaplavovala každoročně 
okotí. Zůstavaly zde neproniknutelné plochy rákosů a křovisek. Ves byla v této době pustá a 
německý řád cisterciékO ze Žďárského kláStera sem přivedL německé osadníky. 

Ústnfm pod3nim se traduje, že název vznikl podle potoka, klerý se často v minulosti 
rozvodňoval a tim ohrožoval stavení i pole osadníků. Lidé mu tikali ,,Děsivý potok"(německy 
děsivý = gruslig). Němečtí osadnici potok nozývali "Gruschbach". Později si čclti osadníci 
tento název počeštili na nGrušový potok" a lidé, kteří kolem něho žili si říkali .. grušované". 
Z toho časem vzniklo "Hrušované - Hrušovany'·. 

Nauka o vlastnlchjménech dokládá, 1ejméno Hrušovany znamená ves Hrušovanů, tj . 
obyvatelů místa, jež se prvotně nazývalo Hrušov, Hrušová nebo lidi, přišlých z mist t!ch 
jmen. 
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13. století 

(120 I • 1300) 

před r. 1252 - patřily Hrušovany Pfibyslavovi z Křižanova 
(pfcdek pána z Lomnice) 

1240 - již před tímto rokem se dcera pana Přibyslava z Křižanova 
Eufemie vdala za Bočka z Obtan, který byl pfcdkem pánů 
z Kunštátu, vyženil mimo jiné i ves Hrušovany. 

1252 - Boček z Obřan se usadil ve vsi ŽĎáru. vyhledal 
místo pro klášter~ dal vymýtit les, místo nechal posvětit a zapotal 
stavbu. Když byl postaven prozatímní dřevěný klášter, byli svoláni 
S.února 1252 řádoví bratři, kteři si zvolili prvního opata. Tehdy 
nastala vlastní správa církevní a hospodářská. 

kuk pami z Lomil/a.' 

Téhož roku potvrdil Přemysl Otakar ll. khišreru zakládající listinu, podle níž dědicí 
Plibyslavovi: 

Znak pallŮ: Klfmtalll 

zeť Boček, vdova Sibyla. dte,)' ElIfemie (choť Bočkova) a 

Eliška spliíují jeho slib a zakládají ve Žďaře ke C!i P. Marie a sv. 

Mikuláše cislerclád.ý klášter. 1JGZ\'ony "Studnice sv. Marie"jako 

jiliá/l,.:lI -kláitero Nepomuckého. fl din'ají mu zděděného majetku vs; 

Már. Novoiíce, Hrušomny, Dobrati Vodu a Jál1~)' se vším právem fl 

přislušenstvím. Boček pak pNdává ze svého IPetinu \''Šeho svého vína 

v Moravě .ve vším ve Skalíci. v Naéerodicích. v Pouzdfanech II 

Pavlovicích, v Kobylím se dvěma lány svého dědictví a vlostní viníci. 

pttk podací čtyř osadních koste/ri z desátky: v Zaječí, \' Kobylí. 

v Kučerově o v Bobrové. dále II Opavy ves A1ímloslOvice. Pišť a 

Plesnou, na brněnsku ves Kučerov i Lhotu se soudem (lJ'chtoll) a 

farními desatk)'. pak u Jaroslavy celou \>es Křidlrn 'J"y s dvorem o 

. dvojím popn~ím. spolu s koňmi a vším dobytkem. předin:oje k lomil 58 kobyl. háj II BI'az(J'. 

s.lo hNves stříbra na slCll,bu kláštera a sto hNven pro poklad (nadací) na potřeby. konečně 

kostel v Bileši (Heínriches) a plné desátky z majet!..?/ kMštera darovaJIého nebo dédiclim 

Zlistaveného II okolí Bobrové. Žďáru a Bočkovu. 
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Tato zakládací listioaje prvním písenmým dokladem o existenci Hrušovan II Brna. 

ÓUtlafinski zaklOdací Jistiny tááJ'skiho klrlf/cru. potvrullá roku 1252 krrill!nI ~myslem Otakarem Jl. 

V roce 1252 pronikla uber.;ká vojska až k Brnu a celý kraj zpustošila. Hrušovany byly 
vylidněny. 

14. století 
1301 - 1400 

1333 - vydal markrabě moravský Karel a krOl Jan Lucembur.;ký zákaz rakouským kupcům 
jezdit po staré obchodní cestě přes Hrušovany, Blučinu, Měnín, ale jezdilo se po nove 
cestě na Rajhrad a Brno. 

1341 - nejstarší zmínka o vinohradnictví v Hrušovanech, z nichž brala vrchnost desátek. Spor 
faráře Jindficha z Unkovic s klášterem Žďár.;kým o desátky z Hrušovan. 
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15. století 
1401 - 1500 

1446 - žaloval opat Jan Henika Jindřicha z Valdštejna ze 300 hr. gr .• že jim d!7i kláštemi ves 
Hrušovany s příslušenstvím . 

1456 - před timto rokem byl v Hrušovanech pivovar a mlýn. 
Prodal Benedikt, opat a konvent kláštera Žďárského, se svolením Jiřího z Kunštátu a 
Poděbrad. 2 lány a lonku, jež k němu náležely a tyto klášter držel od nepam!!i. 
Hanldu Notušovi. Han~u Cechmaistrovi, Langovi Matlovi a Mikuláši Hamrovi za 
30 kop grošů a obyčejnou roční činži. 

1481 - podal ŽďlÍr.;ký klášter žalobu na Dobeše z Cemé Hory, že drží neprávem ves 
Hrušovany s příslušenstvím 

1493 - Vladislav II. zastavil Hrušovany spolu s hmdem Špilberkem Janu z Lomnice 

1496 - Hrušovany obd!7ely od krOle Vladislav. )[ odúmrt' (obyvatelé mohli své statky a 
ostatní pozůstalosti odkazovat svým pňbuzným) 

16. století 

(1501 - 1600) 

1540 - 12.listopadu urovnání sporu mezi Jindřichem a Vladislavem z Lomnice a Janem 
z Perštejna7 pánem na Židlochovicích o vyléváni vody z hrušovanského mlýnského 
přikopu, tato činil. škodu na lukách, polích a lesich. Jan dal udělat příkopu na odtok 
vody a postavit most. Ve strouze mohli židlochovšti a hrušovanštf obyvatelé svobodně 
lovit ryby. 

1548 - dali bratři Jindfich a Vladislav z Lomnice sepsat objemný urbář pro Hrušovany 

1552 - patři Hrušovany opět kl.šteru Zd'ár.;kému 

1554 - král Ferdinand potvrdil od úmn a srovnáni o mlýn, stav a strouhu nad židlochovic
kým zámkem 

1556 - založena purkrechtni (účetnl) kniha Hrušovan 

1'563 - na den sv.Stčpána osvobodil opat Stěpán obec od všech robot (orných, ženných, vlna 
vozeni-a vy~enkování vína) 

1572 - potvrzena odúmrt' opatem Havlem 

5 
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NrjJlr2ril známO pe&r' obce 
HruJovdn, pouiivaná uf phd 
rokem 1749. 

1765 - obec zaplatila 3088 týnských za opravu kostela 
v Unkovicích. 

1768 - bylo zaznamenáno zemětřesení v Židlochovicích a okolí 
1771 - Hrušovany měly osmdesát sedm domů. 

Vrchnost měla dvůr čp. 19 se stodolou a dvěmi zahradami 
(ép.I6-18) pro odchov bažantů a koroptvi. 
V domě čp.62 byl pivovar, a čp. 64 kovárna a masny krám 

1773 - první zprávy O pěstováni včel v Hrušovanech. Celkem zde stálo 14 úlů. 
1781 - bylo velké krupobití v celém okolf a na paměť toho byl postaven kliž u bývalého . 

starého hřbitova. 
1784 - 24.10. po smrti knížete Maxmiliána z Ditrich!tejna dědil všechny statky jeho syn· Jan 

Karel z Ditrich!tejna. 
obec měla 491 obyvatel. 

1790 - obecčftala 95 domů a 497 obyvatel. 
1791 - byl adaptován sál v l.poschodí radnice na Ikolní učebnu a byt pro učitele. 
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19. století 
1801 -1900 

1805 - 19.11. vstoupila francouzská vojska do Hrušovan a císař Napoleon se svým štábem 
pfijel od Pohořelic. Zastavil se na kopci nad obci (na místč dnešního výzkumného 
ústavu). Dle vyprávěni pamětnlkti se zastavil v hostinci čJ, kde posvačila poté se vydal 
na cestu do Židlochovic. Po pnchodu fnmcouzského vojska shořelo v obci pět domů a 
několik stodol. 

1808 - 25.května umírá kniže Jan Karel z Ditrichštejna a panství přebírá jeho syn františek 
z Ditrichštejna. 

1809 - se protrhla hráz rybníka na třech místech a na opravu bylo potřeba 900 robotních dni a 
150 sáhů dřeva. 

1812 - měly Hrušovany 113 domů a 470 obyvatel. 
1816 - spor o hranice mezi obcemi Hrušovany a Vojkovicemi. 
1819 - 23. března vypuštěn nový ry'bník. Vrchní regent židlochovického panství A. Wittman se 

rozhodl zrušit rybnikářské hospodářství. 

Tatopeče(npo'čiI'fJÚJ ,-/9.s/ole/i. 

• Prodáno zadlužené panství za I 500 000 zlatých 
vévodovi Albertovi Sasko-těšínskému, zeti Marie Terezie. 

1822 - obec prodala sešlou kovárnu čp.90 a místo Di si postavila 
novou naproti hróitovu 
• Zemřel vévoda Albert a podle posledn! vůle dědil 

židlochovické panství jeho synovec a syn cisafe Leopolda ll. 
Karel Ludvik. 

1825 - bylo v obci prováděno katastrální měření pozemků. 
1831 - obec měla 648 obyvatel, 72 lidi onemocnělo a z toho 41 

umřelo na mor. 

1836 - zahájena stavba železnice "severní Ferdinandova dráha" ve směru Vídeň - Brno 
1839 - byla velka povodeň. požár. Shořelo 39 domů a 8 stodol s obilím.Požár vypnkl 

30.srpna na čp. 46 a shořely domy od radnice až k panskému dvoru (bývalý Dřevospoj) 
a zpět až po čp. 58. 

• 7.července slavnostně otevřena pravidelná železničnl doprava ve směru Brno - Vídeň. 

1840 - bylo v obci 99 domů, 136 rodin. 631 obyv.tel (z toho mužů bylo 292 a žen 309). 
1846 - bylo v obci lOl domů, 154 rodin a 643 obyvatel. 
• 6.srpna vypukl požár na čp. 6S a mičll celou severní část obce - 31 domů a 14 stodol. 
• Započala stavba silnice Hrušovany - Židlochovice s pevnou vozovkou. 
1847 - přeblrá židlochovické p.nslvi syn Karla Ludvíka Albrecht, vévoda těšínský 
• Vybudováno telegrafní vedeni Vídeň - Brno, které procházelo i naší obci 
1848 -14.května zničil oheň 7 domů a to čp. 78 - 81 a 83 - 84. 
1849 -vydán zákon, na jehož základě byly voleny místní, okresní a krajské obce. Volebni 

právo měli jen lidé, kteří platili majetkovou daň 
1850 - začaly se vykopávat lesy mezi obcemi Hrušovany, Vojkovice a městem Židlochovice 
• Poprvé se uskutečnily volby do obecních zastupitelství 
1858 - po mnohaletých jednáních (14 let) byl položen základní Iclmen ke stavbě školní 

budovy. Stavitel A.Strnad z Rosic prostavěl 6 tisíc zlatých. 24.f(jna byla škola 
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slavnostně vysv~ccna. 

• Bylo v obci postaveno první oádraží na míst~ dnešnlho domu čp , 100 na Nádražní ulici. 
Toto Íuidrul sloužilo pouze k oschni dop!1lv~. 

1860 - byla rekonstrukce zvonice, byly vysv~ny dva nove zvony. 
1862 - byla vyslav!na silnice přes obec až do ŽidJochovic nákladem 262 zlaty-ch a 12 

krejcnrů. Vozovka byla prešná. 
• Velké záplavy. Silnice do Židlochovic byla zatopena. 
1866 - vypukla válka s Itálii a Pruskem. Do obce vtrhla pěchota Prusu a ubytovala se zde. Za 

mlýnem byl velký vojenský táhnr a skladiště. Škoda, kterou timto obec utrpěla činila 
375 zlatých. 

• 16. - 17. května byly takové mrazy, že obili pomrzlo. Ten rok byla velká bída a hlad. 
1868 - byl zvolen obecnlm výborem otec chudých, ktelý vedl 

K~ hmd J9.JUJwl pocimla oba.' 
pos/«Iní mdmov ~M'. 

pokladnici chudých. 
1872 - byla dokončena stavba nového nádraži. Nádraží stavěl 

stavitel Jiruš ze Židlochovic. Toto nAdraži již sloužilo i pro 
nákladnl přepravu . 

J 873 - za pronajatou radnici se platilo nájemné 235 zlatých. 
1880 - obec m~la tisíc obyvatel a 160 domu. 
1882 - byl postaven stavitelem Jelínkem ze Židlochovic cukrovar. 

Byla to nejvě~i rafinerie cuJcru v tehdejšf době na Moravě. 
Pracovalo zde 15 ú/edniJa"1 a 600 dělnikU. 

• V panském domě ..,.J5gerhaus" (na místě dne!oi sokolovny) otevřela správa cukrovaru 
nČ1Tleckou školu. Učily se v ni české d~ti . 

• 1.4. byla zřízena pošla v mistnim cukrovaru. Prvnim pošmistrem byl Teodor Dania 
z Uherskeho Hradiště . 

• Přijel do Hrušovan doktor TomM G. Masaryk na návštěvu svých rodičů. kteří 2de v letech 
1882 - 1884 vedli hospodářstvi. 

1883 - byla opravena zvonice. 
• Pfijel do H~ovan znovu. T.G.Masaryk Tentokrát se svoji ženou a dvemí dětmi. Bydlel 

v do~ě čp. 21 (dnes je dům již zbořen,je zde parkovišt! letního kina. 
1884 - 1.9. nastupuje na učitelské ITÚsto spisovatel Alois Mrštík. 
• Ve staré škole tp. 69 byla otevřena druhá tfída. 
• Znpočala výstavba rodinných domů oa pastvinách za humoy. dnešnf Havličkova ulice. 
1885 - o~nl výbor se rozhodoval. zda starý hřbitov ro,JiH nebo postavl nový. 
1886 - 30.3. ukončil své působeni na zdejšl škole spisovatel Alois Mrštík. Za národnostní 

uv!domován.i obyvatel a za boj proti gCl1OOnizačo( činnosti správy cukrovaru byl 
přeložen dn TBan. 

• Poprvé bylo použito na ulici 8 petrolejových lamp pro pouličnf osvětlení. Polovinu 
petroleje dodávala obce, druhou polovinu pak cukrovar. 

• Pošta byla umfstěna ve vlastním domě pošmistra čp. 158 
• ~Io v Židlochovicích ustanoveno ..společenstvo temeslnych živností", do kterého patřil:l 

v~echon mnesla 
1889 - 20.8. bylo veliké krupobití. Přestala se pěstovat vinná reva. 
• Na jaře byla velká povodel\. IIruSovany byly Dtkolik dni odtT.!eny od Židlochovic. Toho 

rO~ ,n;tpadly ovocné a lesní stromy housenky a vše zelené ožraly. Lěto bylo velmi teplé a 
ji~ 23.června se seklo obilí. 20.srpDa pnšlo tak velké krupobitl, že kroupy ležely na zemi 
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ve vý~cc 30 cm, V!e na polích a vinohradech bylo zničeno. Tehdy se přestala v obci 
pěstovat vinná réva. 

1890 - bylo v ohci 166 domů. 1259 obyvatel (z toho 1211 katollků, 4 židi a 78 Němců) 
• Okresnl hejtman povolil 26 majiteliim v trati r Velký les" (za Vodárnou stntrem 

k Unkoviclm) vymýceni lesa a ruisledné rekultivace půdy 
1891 - byla zndeDa n~ecká škola. 
• Byl postaven dne!nl hřbitov:za 5 471 zlatých. Ke stav~ byl pozván zednický mistr J. 

Horák ze Židlochovic. 
1892 - byla postavena nová školní budova stavitelem Karlem Jiruschem ze Židlochovic. 

Skola byla postavena nákladem 31 tislc zlatých. 
1893 - začala na škole uCit sestra Petra. BemJčc Helena Vašková. Učila zde plných 18 let. 

Petr Bezruč ji ča.sto navštěvoval. 
1894 - obce zřizuje obecní nemocnici. K tomuto účelu pronajímá dtlm čp. 147 za 6 zlatých 

měsičn~. 
1895 - byla vybudována místní železniční dráha ve směru Hrušovany -:l:idlochovice. 

Původně se měla stavět místnf železoični dráha ve směru Hrušovany - Židlochovice 
Pohořelice. Pohořelice si ale vymohly vedeni mistni trulČ Vra· novíce - Pohořelice. 

• Podědil panstvf židlochovické nejsta.rší synovec zemřelého Ludvika těšínského arcivévodu 
Fridrich HabsbursJ..j. známý z básní Petra Bezruče jako mnrkýz Gera. 

• Postaven domek pro obecního stnižníka mezi domem čp.S8 a zahradou sokolovny 
1897 - byl v ohci ztlzen telegraf. 
1898 - 23.dubna se obec usnesla 113 zavedeni tzv ... pivního krejcaru". V~ichni hostinští 

z každého vyčcpovaného litru piva odváděli obci po jednom krejcaru. Důvodem bylo 
spláceni půjčky na stavbu nové školy. 

1900 - byly vykopány všechny lesy" okollllruSovan. Zorány byly louky i pozemlcya začala 
se zde pěstovat cukrovka. 

• Bylo v obci 182 domu, 1289 ohyvatel (z toho 64 rolnlkt\, 110 domkaru), česk")Ích obyvatel 
bylo 1138 a německých 130. 

tl 



)o'H.UVODCE PO STAlETICH 

20. století 
1901 -2000 

19(}1 - byla v duhnu zbořena stmámdnice a v fijnu byla dostavěna budova nové radnice. 
• Petr Bezruč nav!tivil svoji sestru Helenu Vdkovou, ku:rá zde v letech 1893 -1911 

učila na místo! škole. Návštěvy básníka se opakovaly až do poloviny lO.Jel. Tehdy 
nnvštěvQval svoji známou F. Veselou. 

1905 - Dělníci zorganizovali na arcivévodských statcích a dvorech velkou ~estitýdenni stávku 
z důvodu velmi nízkých mezd. Stávka byla ůs~ná , Na obecní radnici v Hrušovanech 
byla podepsána nová pracovní smlouva. 

1904 - požádala obec Vojkovice o souhlas ke stavbě silnice z Vojkovic do Hnclovan. Obecní 
rada této žádosti nevyhověla. 

1906 - usadil se v Hrušovanech MUDr. Hynek Svftllk. Nsobil v obci jako závodnllékat 
cukrovaru i jako lékař pro obec. 

• Založen Dcpolitický spolek cukrovarnických mzenců. Hájil odborové zájmy 
zaměstnancG cWcrovaru. 

• Poprvé jel n. pole p. Prukl se svojí parní mlátičkou. Mlátil obili po celém okolí. 
Do toboto roku. ale í pozděj~ se mlátilo pouze cepy. 

• Obecní představitelé Vojkovic opětovně žádali obecní úfad Hrušovany o souhlas 
k výstavbě silnice llI.tfidy z Vojkovic do Hru!ovan. Unkovic a žabčic. Hrmovan!tÍ 
radní souhlnsili. 

1907 - 23.června se konala slavnost založení Sboru dobrovolných hasič~ svěcení stříkačky a 
zbrojnice za velké účasti obyvatelstva ze širokého okoli. 

• Byl založen spořitelní a záloženský spolek (Raiffeiscnka) 
• Byl MUDr. H. Světlík zvolen obecním lékatcm. 
1908 - byla zlizena m.telskli škola ve staré školní budově čp. 69 pro 80 dětí. 
1909 - bylo v obecní radě usneseno. aby se jejf .pfedstav~stvo postaralo o udělení titulu 

mé,stys pro Hru!ovany 
1910 - byly pověšeny "sktiňky n. psaní" u p.na Hulaty a pana Rottera. 
1911 - 4.bfezna zaslalo obecní zastupitelstvo žádost poslanci Šilingcrovi o pfimluvu k žádosti 

O uděleni titulu mlfsl)'s pro Hrušovany. 
1912 - založen tělocvičný spolek Sokol. 
• Založen tělocvičný spolek Orel. 
• Byla zahájena reguhlce potoku Řička od mostu za mlýnem přes novou silnici a ke koncí 

hraníc našich pozemkU k Unkovicím. 
1913 - zaěalo hrát v sokolovně loutkové dívadlo. 
1914 - 7.kvčtna se uskutečnila schtlze obecního výboru, ku:rá jednala o žádosti jmenování 

H.ruJovan měsl:ysem a k tomu účelu měla jeho c.k. veličenstvi císaři pánu podati tuto 
žádost do nejvyš!ích kabinetních kancel:ifí. Obecní výbor se usnesl, aby tato žádost 
byla podána. 

• 28 .července pan V.Seďa, místní bubeník, přečetl naHzení o okamžité mobilizaci
začátek prvnl světové války, v níž padlo 18 hrušovanských občanG 

1915 - 11 .listopadu - vypukl požár v cukrovaru, hořelo zde tři dny a cukrovar byl tímto úplně 
zničen. PH tomto požáru lmgicky zahynul jeden z prvních českých úlednilcG pan 

Jaromír Sotck. 
1916 - na zakázku bměoského podnikatele V. Bauera navrhl an:hitekt Adolf Loos vnější 
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tvary továrny - Hn.JAovanské cukerní' rafinérie. Na stavbě pracovalo 600 Rusů a Srbů. 
1917 - byl v obci zfizen telefon. 
1918 - pošta v Hrušovanech byla umístěna do budovy cukrovnru,. zvMé "kasárna". Pošta je 

zde umlstěrul dodnes. 
• 29.Hjna byly v Židlochovicich veliké oslavy vznilcu republiky. 
• Obec měla 238 domG a 1750 obyvatel. 
1919 - Zásluhou obecního zash.1pitelstva a sboru dobrovolných hasičů byl postaven pomník 

padlým místnlm občanWn v I .světové válce. Pomnlk byl postaven nákladem 4400 
korun. 

• Byl zaveden v obci elektrický proud do obytných domů. Zároveň bylo zřízeno elektrické 
osv!tlcnf ulic. Obecní strážník pan V.Seďa musel večer každé jednotlivé světlo, které 
melo svůj vypínač. dlouhrm bidlem rozsvítit. Ráno tim stejným způsobem světla zhasínal. 
Obcl musel obcházet za každého počasí. 

• 19.prosmce bylo obecním výborem usneseno zrušit starý hřbitov. 
• 30.prosince obecní zasrupitelstvo zamitlo po debatě jednomyslně návrh zastupitelstva 

v Židlochovíclch o sloučeni Hrušovan se Žídlochovicemi. 
1920 - bylo založeno stavebni družstvo a zahájena stavba rodinných domků na Nivě. Stát 

prodával ze svých pozemků zájemcům stavební místa (l mZ za 1 korunu) 
s podm[nko~ že za rok bude plocha zastavěna. Na stavbu rodinného domku bylo 
povoleno 15 aru. 

• ll.prosince byla podepsána trhová smlouva mezi jednotou Sokol a správcem židlocbovic
kého velkostatku na výkup arcivévodské myslivny (fp. 18) tzv. Jftgerhausu za 25000 
korun. Jednota Sokol zde postavil sokolovnu. 

1921- obce Hrušov.ny měla 220 domů, 402 byni. 1650 obyvatel (1500 Čechů a 124 NěmcG). 
• Započala výstavba rodinných domků na Nivě. bylo jich postaveno 22. 
.1923 - bylo zaPOČ.to dláždění silnice od nádraží až k mostu přes potok směrem 

k Židlochovicím. Bylo ukončeno v roce 1924. 
• Bylo schváleno zfizcnl samaritánské čety při Sboru dobrovolných hasičů . 
1924 - 2.února se probořila sílnice na ulici Masarykové u domu čp. 67. Byla nalezena chodba 

k protějšlmu domu fp.7. 
• 17.června přijel na hrušovanské nádraží profesorT.G.Masaryk nynijako pre'Lident 

Československé republiky. Byl slavnostně pii vítán. Zvláště srdečně se pozdravil 
s několika pamětníky svého prvního pobyh.1 v Hrušovanech. Přivítáni probíhalo za 
pHsných bezpečnostnlch opatření, snad měl být na něho spáchán i atentllt. Prezident 
pokračoval v cestě na židlochovický zámek, kam později dojlžděl po několik let. 

• 7.záři bylo slavnostní otevření nové sokolovny. Stavbu projektoval VI. Kadlec a jednota ji 
stavěla ve vlastni réžii. 

1925 - 30.srpna tělovýchovný spolek Sokol vybudov.1 vlastním nákladem 18 000 korun kino 
..Hvězda" a začal ho provozovat. Prvním vedoucím byl pan Ant.Veselý. 

1926 - byl na čp.88 postaven domek pro obecniho strážnlka. Byly zde i místnosti obecního 
chudobince. 

1928 - I.Hjna začala propouStění zaměstnoncu cukrovaru. 
• lS .dubna mohli vidět naši občané na obloze Jetět vzducholoď "ltalia" s velitelem 

generálem Nobilem. VzducholOĎ letěla od Vídně smčrem na Brno. 
1930 - V Hrušovanech bylo 369 domli, 1841 obyvatel, (886 mužů, 955 žen), 1757 Čechii, 

77 NěmcG, 2 Mad'aH, 2 Slováci, I Rus a 2 Židé. 
1931 - v březnu zakoupil Sokol zvukové zařízeni pro kino za 28 000 korun a v listopadu daijj 

část zvukového zařízení za obnos 18 000 korun. Na hustopečským okrese to bylo 
prmf kino, vybavené zvukovým zanzením. 

1932 - založen oddll kopané S.K. Hrúšovany. 
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1934 - byla u MělČ8n průtrž mnlčen a po Řlěce prul. velká voda. Pozdě v noci se voda valil. 
pl'es Šimlochy ke Třem mostiim. Prostor před drahou byl zatopen. JeStě drahý den na 
hřišti SK IinOOvnny (dnes hti§t! na Vembly) dosahovala voda do poloviny 
fotbalových branek. Obyvat<:lé dolnl části Hruoovan smčrem k ŽidlochovieÚD měli 
obavy, že jim velká voda strhne obydli. Byla to největší povodeň 20,stoleti v iivotě 
obee. 

1936 - o prázdninách byla proveden. pHstavba !kolní budovy. Prostavčno bylo 207 460 Kč. 
• Dokončeno roůfření jednokolejné trati Brno - Bratislava na dvoukolejnou a postaven 

podjezd v nynčj!l podobě. 
1937 - mistni Raitfeisenka koupila pohřebni vůz. který odevzdala Sboru dobrovolných 

basičů. 
o 26.únom bylo potvttcno pojmenováni základni Ikoly na ,.Masarykova obecni !kolo" 

v Hrušovanech II Brna 
o Oslava 89.výroči zruSeni roboty. Tuto polád.lo TJ Orel. Byla to největli oslava, která se 

kdy v obcj poládala. 
1938 - mčla obec 408 domů a 1856 obyv.tel. 
o Do Hrušovan byl proložen I I. Hraniěnl prapor jako posádka. Byl ubytován v bývalé 

cukemi rafinérii a byl zde až do podzimnf mobilizace. 
• 9.fijnD obsadila německá vojska za jásotu a zpěvu Vojkovice. 
• 24.1istopadu byly vyznačeny nové hranice, které vedly kolem jižního břehu dn~ního 

rybnlka Šejba kolem trati k cihelně, která zůstala na nolem územi. Hranice dále 
polaačovala kolem potoka D v místech. kde: jsou dnes garáže ulice Sušilova směřovaly 
severně k Vojkovicím. 

1939 - byl zfízcn Protektorát Cechy a Morava 
o Byl uvězněn Ceněk Kn:jčl a po II měskich propuštěn 
• Zastavena činnost Sokola i Orla 
1940 - z obilních skl,dů Morngro (bývalém cukrovaru) byl znzen vojenský zásobovaci sklad 
o ll .března dosáhla hladina Svratky 537 cm, a silnice do Vojkovic a Hrušovan byly 

zatopeny. 
• Byli zatčeni hrušovnnšti občané Franti~ck Flodr a Mořic Kubíček. Propuštěni byli 

po deviti měsících. . 
o Lékařskou praxi si otevřel MUDr. A.LtÍska 
1941 - zalčen a popraven v Osvětimi hrušovanský občan Leopold Lang 
o Zatčen Miroslav Ondráček, zahynul v roce 1943 
1942 - rozpuštěny tElovýchovnc spoll:y Sokol a Orel. Veškerý sportovnl život v obei se 

soustředil do S.K. Hrušovany (házená, lehká atletika, atd.). 
• Na příkaz německých ůřadů se museli vystěhovat majitelé ~esti statkíl, které byly osídleny 

německými rodinami z Besarabie. 
o Byl zatčen Jan Pařil, zahynul v roce 1945 
1943 - byla po opravách ZIUIčn! poškozené tzv. Pruklovy cementárny zahájcoa družstevní 

výroba cementálského zbožl. Později zde vzníkl závod Kamena. 
1944 - ca vánočol prázdniny byla nkončena školní výuka, která trvala pouze pět měsku. 
• V tomto roce museti povinně nastoupit občané, narozeni v roce 1924, do Řík na nucené 

pnice. 
• Byl uspofádán v sokolovně koncert z děl Bedticha Smetany. Velký orchestr sestavený 

z mfstnich i přespolních muzikantU pod vedeoím pana Mezulánika měl obrovský úspěch . 
Problhal po dva dny pfed zaplněným hledištěm. 

o I Uíjoo pi'iletěly od Brna tli americké stibaěky, které zasáhly z těžkých k-uJometU 
lokomotiw na nádraží. Byli usmrceni dva členové posádky lokomotivy. 
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1945 - bylo zahájeno školni vyučování v mfstni škole. 
• 7.dubna převzali němečtí železničúfi dozor nod doprovou na nádraží. Podminovali rampu, 

hradlové zalizeoi, podjezd a most k Vojkoviclm. 
o Ve škole, v sokolovo!, v sále hostince čp. I byly v dubnu zfízeny polní ošetřovny. 

V lidovém dom! byla zHzena polní pekárna. 
• 16.dubna byla naf1zená všeobecná pracovní povinnost pro muže od 17 do 26 let. Kopaly 

se zákopy na mistní železniční trati Hrušovany - Židlochovice. pti leteckém ůloku 
zahynul Miloslav Lang. 

• 17.dubna německá jednotka při odchodu z Hrušovan zapálila rafmérii cukru, tČ . 
zásobovací vojenský sklad. 

• 11.dubna ve večerních hodinách se v uliclch ozvaly první výstřely sovětských vojákO a 
byly osvobozeny Hru!ovany. Pti osvobozovocich bojich zahynula Marie Scbi1erová. 

o 19.kvěm. se konal veřejný tábor lidu a proběhly zde volby do MNV. 
o Po válce měl. obec HruOOvany 419 domO a 2500 obyvatel. 
1947 _ z opraveného cukrovaru vznikl pobočný závod výrobny krmnýcb směsi - Morngro. 
1948 - bylo založeno dělnické stolařské družstvo - Dřevospol. 
1949 - zahájena těžba pisku v trati zvané "Svobodoé" a "Brlohy" . 
• " K l.1~u bylo zrukno um.3.vání domovského práva. 
e, Byl v prostorech budovy bývalé cukerní rafinérie umist6n • .Přidružený závod stavebni vý

roby", později • .Dřevaf'ský závod'l.Závod se zabýval stavebním stolařstvím 3 nalěrnčsrvim. 
o Židlochovice se staly ,idlem Okresního národního výboru (do 31.7.1960). 
1950 - byl zřízen místoi rozhlas a zároveň ~eno obecní bubnováni. Poslednlrn obecním 

bubenlkem byl pao seď. a Kloupnr. 
• Byla znZCIla mateřská ~kola v budově bývalého hostince v ulici Jifího z Poděbrad čp.109. 
!, Byl schválen pHpravoý výbor JZD, tento vbk ještě nebyl registrovaný. 
1951 - byly zrušeny lístky na chléb a mouku. 
1:952 _ Byla strlena zvonice. která se nebezpečně začínala naklónět a hrozilo její znccni 
· v důsledku přítomnosti podzemních chodeb a zvýšeného dopravního ruchu. 
1953 _ byl vytvořen připrovný výbor !ZD - kovozemědělci. Po půl roce se výbor roze!el. 
1954 - založen v přízemí budovy bývalé cukerní mfinéric závod Jihomoravská Prefa o.p. 

Brno, závod Hrušovany u Brna. Púvodne to bylo výzkumné pracovi~lě ml v)'robu 
panelových konstrukci. V roce 1958 byla zahájena sériová výroba. 

• Bylo rozpuštěno místní JZD. 
~ Začala adaptace staré rndnice. 
1955 - postaveni budovy skladu Drogérie Jihlava - sklad mýdla. 
1957 - založeno oové JZD. Hospodařilo na 475 ha půdy . 

• likvidace dtevafského závodu. 
• Na mistě zru~eného dřevařského závodu založil n.p. Svit Gottwaldov svoji provozovnu. 

Ncjdfive jen dfevařský provoz na výrobu kopyt a stolo1skou dílnu. Závod začínal se 47 
pracovníky. 

1958 - v tomto roce n.p. Svit rorlifil provozy 8 začala výroba kožené a textilní obuvi. 
.• Bylo ukončena adaptace radnice. Začal zde pracovat mfstni národní výbor. 
1960 - v tomto roce měl n.p. Svit I 600 pracovníků. 
1963 - byla prodána do užívání poliklinika v Židlochovicích, určená pro široké okoli. 
1965 - I.července se přihnala prudká bouře se silnou vichticí. Byla rozbita. okn~ střechy. 

polámány stromy, zničeny vinohrady. 
1966 - byly předány do užíváni jesle, které vznikly ",konstrukci ,,světlikovy vily" na 

Nódražni ulici. 
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1967 - Z provozu hasičského sboru bylo vylazeno vozidlo ,,škoda" z roku 1927. bylo mu 
uděleno Statut historického vozidla Ve stejném roce došlo k předání nového. 
automobilu n Tatra 805 .... Sboru dobrovolných hasičů. 

• 19.června se konaly oslavy-založení Sboru dobrovolných hasiču. 
1968 - znhájena výstavba nového závodu Porobeton, n.p.Prefa Brno. Vyráběly se zde tvárnice 

podle nové technologie. 
• N.p. Svit zahájil výstavbu internátu na ulici Vodní pro ubytování mladých Hdí, kteří 

pracovali v závod! . 
1969 - byla zabájena činnost Výzkumného ústavu základní agrotechniky, který byl 

vybudován nad obci směrem na obec ledce. 
• Ukončená stavba autobusového nádraží. 
1970 - výstavba čističky odpadních vod. 
• Zahájena výstavba podnikových by1U závodO BOPO Třebič a Prof. Brno na sldlišti Niv. 
1973 - byla ukončena rekonstrukce základni školy. 
• HrušovaDy mčly 2500 obyvatel. 
1974 - zahájena výstavba obchodního střediska, které bylo dokončeno 5.12.1977. 

JZD Hrušovany bylo sloučeno s JZD Vojkovice, JZD Blučinou v zemědělské družstvo 
JASLO se sldlern v Blučině. 

• Rekonstrukce budovy čp. 169, Havlíčkova ulice na matefskou ~kolu, školni kuchyni a ve 
dvorním trakru jídelnu pro základní školu. 

1975 - byla dokončelUl rekonstrukce zasedací a obřadní sině MNV 
• 16.června bylo otevřeno nově vybudované letní kino, které navštívilo 23600 div:iků . 
1976 - byla dokončena výstavba matefské školy na sldlišti Niva. 
1977 - dokončeno prvních čtrnáct by1U na ulici Žižkova (Fíšák). 
1978 - zahájena výstavba sportovního areálu, dokončen byl v roce 1984. 
1980 - začala výstavba vysokotlaké přípojky plynu. 
1982 - 12.J2.byla první domácnost plynofikována. 
1984 - byla zahájena rekonsttukce vozovk-y na Masarykové a Sušilové ulici 
1990 - Instalována pamětní deska T.G.Masaryka na budovu základní školy a obnoven název 

školy na: ,,Základni škola T.G.Masaryka" 
1993 - rekonstrukce bývalých jesli. Otevření ordinace praktického léklli'e, dětské lěkařky. 
1995 - mísmí lidová knihovna byla odstěhována do nových prostor v přízemí bývalýchjcsli 

na ulici Nádrnmí čp. 162. 
1996 - otevřena lékárna na ulici Nádrnmí čp. 162. 
1997 - ukončena stezka pro pěši. cyklisty do Židlochovic (náklady I 000000 korun) 
• 19.2. vznik nadačniho fondu..na výstavbu kostela" 
1998 - opravy půdnich prostorbývalýcbjeslí na zdravotnické s!ledi,ko (stomalologie, 

gynekologie, interna, pmktický lékal') 
• Vybudováni kanalizačního sběrače, kanalizace a celkové rekonstrukce čistírny odpadních 

vod. Zkušebního provozu byl zahájen v roce 1999. Náklad 35 000 000 korun. 
• Rekonstrukce železničního koridoru trati ČD - část Brno - Vranovice. 
1999 - položerd telefonního kabelu do země 
• Uko~čena pokládka kabelu a instalace rozvodných skříni pro kabelovou televizi SELF 

servis s.r.o. 
• 2.8. byly pronajaty obecni pozemky v lokalitě u hřbítova a byl dán biskupstvím a obci 

seJlÍhfa.s se stavbou kostela. 
• Založeno občanské sdružení Slwúčko na podporu využitf volného času děti a mládeže 

v obci. 
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Starostové a předsedové MNV 

Obec měla v 15.stoleti dosti rozsáhlou samospravu. Odlehlost obcc od sídla vrchnosti , 
klMtem ŽĎárského, bylo této samosprávě k prospěchu. Obecním p!cdstavilelem byl rychtát, 
který měl u nás čtyři stmií též zvané přísežně "k radě a ku pomoci, k práci a pti něm sedící" 
Byli měněni každý rok, ale o způsobu jejich renovace nemáme bližších zpráv. Rychtar 
předsedal úplnému zasedánJ obce, valným hromadám D zastupoval obec Davenek. Nevíme zda 
ajak byla samosprávní agenda rozvrhnuta na jednotlivé starší. Uvedeme rozsah tehdejší 
obcen! samosprávy u nás podle jednoUi'"ých oborů. V purkmislrOvském pmvu prováděla obec 
pfevody grunnl, brala a vyplácela kupn! ceny za ně, vykonávnlo spravedlnosti. Pii úmrilch 
sestavovala i inventáfe a prováděla pozůstalost. 

Po stránce finanční vedlo pfedstavenstvo nákup a přidělováni vina do prodeje na vin
ný šenk na radnici. který byl hlavním zdrojem vefejného příjmu; zde se prodávala i na obecní 
účet súl. časté dluhy za piti inkasovala obec z knihovnlch pobledávek dlužníků. Obec 
rozvrhovala, vybírala D odváděla daně. Prováděla odhady gruntů, exekuci věcí movitých i 
nemovitých. Pfipravovala ůčty k velkým hromadám obce. 

Po stránce hospodářské pronajímala radnici. kovárnu, masný krám. Starala se o osazo
váol opu.!těnych gruntů. Sjedoávala obecniho paslýfe a sestavovala a platila mu od pasen! 
dobytka porubu. Tak podle s irotčí knihy se v roce 1616 dávala pastýfi porubajedna měřice 
žita. Nevíme platilo-Ii se za grunt nebo podle stavu paseného dobytka. Ve věcích poddan
ských rozbodovala obec robotu respektive pn její reluici (vykoupeni robotních povinnostj 
poddaných za přesně stnnovenou finanční ěásrku) tuto vybírala a odváděla . 

Ve své soudní prnvomoci rozsuzovala sousedské pre, rvačky, polni pych atd. Ukládala 
menši tresty, ztráty na svobodě, které byly odsezeny v obecnl šatlavě . 

Na konci 16.stolctí nastala ve složeni obecniho ůfadu změna. Již v roce 1598 se místo 
starších jmenují konšelé, ale tento název se vy~l zatir;n jen ojediněle. V roce 1600 uvádí se 
starosta a pak starý purkmisrr. pudmistr. Od té doby se sestává obecní úfadjiž obyčejně 
z rychtáře. pwkmistra a třech starších, radních 8 spoluradnfch. 

Vedle této sedmičlenné rady byli ještě speciálnl funkcioOliti,jako dva obecní 
hospodáři, dva odhadcově, dva domrci nad komíny. atd. Odděleně od této obecní správy 
fungovala zcela svéprávně pro fizenf v~h vinohradnických z.ilež:itosti dvojice rozhodčich 
činitelů, homy a jeho pfisedicí. V takovém složeni trvala správa obce až do zrušeni 
vrchnostenských správ v roce 1848. Došlo zde k přeměně staré obce ve spolcčenstvi všech 
vesničanů, kteří na obci platili daně. 00 té doby byl insmnčni postup tento: 

obec - vrchnost - kraj - zemské guvemium - dvorská kancelář ve Vídni. 

Od roku 1850 do roku 1939: 
obec - soudní okres - politický oms (hejtmanství) - zemská správa - státní 

ministerstva vlády. 

Na konci druhé světové války při osvobozováni tcskoslovenska byly ustavovány Na
rodnJ výbory, ktcrě postupně pfejimaly moc na osvobozeném ůzcmf a měnily se v orgány 
státní moci. Jako orgány státní moci a správy působily Národní výbory od Ůfovně obce přes 
okres až po kraj . Řlzeny byly republikovými vládami. 
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Seznam rychtářů (l556 - 1599) 

1556 - Vojta Duchku 
'1557 - Mertl Pindel 
1558 - Urban Zeisl 
1559 - Štepán šebek 
fS60 - Melchcr Hofer 
"Í561 - Urban Grimm 
'1562 - Urban Grimm 
r563 - jan Šebek 
':;64 - Toman Wildoer 
1'5'65 - Toman Wildoer 
1'566 - Urban Grimm 
IM7 - 'Urban Grimm 
j'568 -' Urban Grimm 
i'S'69' - Andrc Kaintz 
i~;?o - Andrc Kaintz 
!"57J-- Wentzl Šebek 
1's'i2 - Urban Grimm 
1~7j - Urban Grimm 
1'514 - Urban Grimm 
15;11; - Šiěpan Šebek 
(~~~ ~ Štěpan Šebek 
i~~7,,, Štěpan Šebek 

1578 - Štěp .. Šebek 
1579 - Štěpnn Šebek 
1580 - Štěpnn Šebek 
1581 - Štěpan Šebek 
1582 - Štěp" Šebek 
1583 - Štěp .. Šebek 
1584 - Štěp"" Šebek 
1585 - Štěpao Šebek 
1586 - Št.lpan Šebek 
1587 - Štěpon Šebek 
1588 - Štěpan Šebek 
1589 - Štěpan Šebek 
1590 - Št.lpan Šebek 
1591 - Havel Škoda 
1592 - Havcl Škoda 
1593 - Urban Markus 
1594 - Urbao Markus 
1595 - Melichar Kerber 
1596 - Jira Kronar 
1597 - Urban Markus 
1598 - Urban Markus 
1599 - Tomáš Šebek 

Seznam rychtářů a purkmistrů (od roku 1600) 

i~OO -" ' 1'601 rychtáf- Matouš Drštka 
ú;ói ": 1603 Vaněk Zlatoch 
f6&í ',.·1605 Blažek Stankú 
.\.1 " 1' .1 1 !iQ6 ,'~ Matou.! Drštk, 
1607 - Jan Charvát 
1'1;08 - 1609 Macek Cig.r 
i~jO.- . Matl Korll"r 
l 'i;j' l -1613 Matl Korgar 
Cli!.a '.. Jiří Sedlák 

l,~:t ~: :::: 
t~ p..:- Hanzl Franci 
Ai)I'8" Ondra Šebek 
\7;í'9 - TobiM Wenzl 
j'620 - 1622 MacckJakubov-ý 
1'623""':'1624 Jir. Volejnlček 
) .~~S. - 1626 Hanzl Franci 
J627 - 1628 Havel Šťáva 
;~~~9 - 1630 Havel Šťáva 
~6~1- Jira Olejniček 
1632 - 1633 Ondra Šebek 
1634 - Havel Šťáva 

\8 

purkmistr - Urban Markus 
Melichar Kcrocr 
Jira Vranovský 
Mikuláš Šebek 
Jira Gronar 
Matou.! Drštka 
Macek Cigar 
Matouš Drštka 
Matou.! Drštka 
Jira Gronar 
Jira Gronar 
Ondra Šebek 
Jili Grimm 
Jití Grimrn 
Ondra Šebek 
Ondra šebek 
OndraŠCbek 
Petr Bobek 
Ondra Šebek 
Pctr Bobek 
Petr Bobek 
Ondra Šebek 
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1635- Pavel Schneider Menl Knop 1744 -1745 Matěj Edler JanBurk 

1636-1637 Havel Šťávn Ondra Šebek 1746-1747 Matěj Edler Jiti Korigar 

1638 - Havel Šťáva MenlKnop 1748- Matěj Edler Antonín Klopar 
1639- Pavel Schneider Menl Knop 1749- Josef Chrapoun Antonín Klopar 
1640- Pavel Šťáva Ondra Šebek 1750- Antonín Klopar Josef ChrapouD 

1641- Matěj Jakubový Jakub Hlaváč 1751 - Josef ChrapOUD Antonin Klopar 
1642- Filip Korignr Jakub Hlaváč 1752- Josef Chrapoun Matěj Edler 

1643- HaDs Halbich Matěj Jakubový 1753- Matěj SopoUšek Matěj Edler 

1644- Mikuláš Hrabička Jakub Hlaváč 1754- Jakub Kali. Jakub Korigar 

1645 - 1646 Jakub Hlaváč Jira Mrkývka 1755 -1757 Jakub Kongar Jakub Kališ 
1758 - 1760 Josef Kelbl Frontz Holzapll 

1650- Filip Knrignr 1761-1765 Matěj Hausar Frontz Ho1zapll 

1654-1655 Šimon Knop 1766-1768 Ludvík Kunst Matěj Hausar 
1689- Part1 K11inpauer Jiří Sopowek, Řehoř Sotim 1769- Matěj Hauser Banoloměj Kali. 

1690- Martin Čaloud Matouš Jeřábek. Matěj Korigar 1770 - MatoušBurk Antonín Kletzl 
1691-1693 part! KIlinpauer Matěj Kongar, Manin ČaJoud 1771- Josef Kromus Antonfn K1etzl 

1694-1698 Jiti Hausar Jiří Korigar, Václav Korigar 1773-1775 Jiří Kelinbuer Antonin Kletzl 

1699- Jiří Klcinpauer Jan Jarol, JiH Papoul ek 1777 - 1778 Antonín Kletzl Josef Edler 

1700-1701 Šimon Papoušek Václav -Zapoměl, Matěj Kroupa 
1702- Šimon Papoušek Havel Ledaměšťan, Jakub Korigar 1788- TomašBurk JiH Kongar 

1703- JiH Hausar Havel Ledamělťan 1791- Tomáš 8urk Josef Vrba 

1704- Jiti Hausar Jiří Korigar, Václav Korigar 1797 - 1800 Jakub Korigar Josef Vrba 

1705- Ignac Hon Havel Ledaměšťan, Jiří Hausar 1801- Jiti Táborský Matěj Kromus 

1706-1707 Jan Táborský Jakub Korignr, Šimon Papoušek 1802 - 1803 Matěj Kromus Tamti Burk 

1708-1710 Jakub Korig ... Šimon Papoušek, Jakub Chrapoun 1804- Jiří Kolegar TomášBurk 

1711- Simon Papoušek Jakub Korignr, Jakub Chrapoun 1805- Matěj Kromus Jiti Kolegar 

1712- Ondřej Šebek Šimon Papoušek, JiH Hausar 1806-1807 Ignac Studený Matěj Kromus 

1713- Jakub Chrapoun Jan Táborský. Jiň Korigar 1808 - Ign.ac Studený Josef Vrba 

1714- Jakub Korigar Ondlej Šebek, Havel Zatloukal 1809 - Josef Vrba 19n1lc Studený 
1715 -1716 Havel Vrba Ondřej Šebek, Havel Zatloukal 1810-1811 Ignac Studený Josef Vrba 

1717 - Havel Ledaměšťan Havel Zatloukal. Šimon Papoušek 1812 -1815 Augustin Kromus Karel FiěaJ 

1718- 1719 Matěj Macka Šimon Papoulek, JiH Korigar 1816- Karel FičaJ Josef Flodr 

1720-1721 Jiti K1eipauer Jan Jaro!, Šimon Papoušek 1817- Jan Jaroš Karel Fičal 

1722- Eliáš Klobása Jiří Kleipouer, Matěj 8urk 1818- Jan Jaroš Matěj Kugler 

1723- Matěj Burk Jiří Kleipauer, Eliáš Klobása 1819- Jan Jaroš Antonín Jaroš 
1724 - Eliáš Klobása Jiří Korigar, Matěj Burk 1822-1823 Jan Jaroš Vav!fn Koníček 

1725 - Jakub Chrnpoun JiH Korigar, Ondlej Šebek 1824-1825 Jan Jaroš Matěj Kugler 

1726- Havel Vrba Ondlej Šebek 1826-1827 Jan Jaroš Josef Flodr 

1727 - Matěj Edle, Matěj Sedoň, Šimon Papoušek 1828 -1829 Jan Jaroš Vavřín Koniček 

1728 - Matěj Edic, Ondřej Šebek, Jiri Kleipauc, 1830-1832 Jan Jaroš Jan Hausman 

1729- Matěj Edler Ondřej Šebek, Šimon Papoušek 1833 - 1835 Jan Jaroš Josef Táborský 

1730-1731 Matěj Kališ Ondřej Šebek, Matěj Edic, 1836 - 1839 Jakub Kelbl Ondřej Ryšánek 

1732- Martin Jeřábek Matěj Edic" Antonin KloupnÍ 1840 - 1842 Jakub Kelbl Jan Jaroš 

1733- Martin Jefábek Ondřej Šebek, Martin Edlcr 1843 - 1846 Jakub Kelbl Vamn Čaloud 

1734-1735 Josef Sekora Jiří Kleinpaucr. Matěj ~dlcr 1847 - 1849 Vavřín Čaloud Josef Vrba 

1736-1737 JosefSekora Matěj Sedoň, Matěj Edlcr 1850 - 1855 starosta Matouš Pokorný radof Vavnn Lancmnn. Martin Kromus 
1738 - Šebestián Vrba Matěj Sadoň, Matčj Edlcr 1856-1860 Vavřín Lancman Pavel Táborský, Mamn Kromus 

1739- JosefŠtáva Matěj Sedoň, Mutčj EtHer 1860 - 1863 Jan Jaroš 

1740-1742 Antonín Klopar Matěj Sedoň, Matěj Edlcr 1863 - 1873 Martin Kleci Martin Ryšánek, Mamn Šafr 

1743 - Matěj Edler JiH Klcinpoucr 1873-1876 Jakub Koníček Martin Šafr, Jakub Vrba 
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1876-1879 
1879 -1882 
1882 - 1888 
1888 - 1891 
189l - 1894 
1894-1900 
1900 -1903 
1903 - 1906 
1906-1912 
1912 - 1915 
1915 - 1916 
1916 
1916 - 1919 
1919 - 1920 
1920 - 1923 
1923 -1926 
1926 - 1927 
1928 -1938 
1938 - 1939 
1939-1940 
1940 -1945 

František Kromus 
Tom!lš Kelbl 
FraritHekWeis 
JoscfJamš 
Bartoloměj Sopoošck 
František Doležal 
Baitoloměj Sopou!ek 
Jan Kelbl 
Augustin Jaroš 
František Edler 
Jan Studený 
Josef Táborský 
František Edlcr 
losefPavlík 
Franti~ek Hulata 
TomtU Kelbl 
Franti§ek Hulata 
František Hodovský (čp.30) 

Jan Prchal, F.rnnti~ek Pokorný 
Fmntišek"Weis. 88rt. Sopoušek 
Josef Jaroš, Jan Hodovský 
Fr. Doležal, Jan Weis 
Jan Kelbl, Augustin Jaroš 
Jakub Vrba, Augustin Jaroš 
Martin Šafr, Martin Klecl 
Martin Šafr, Martin KlecI 
František Edler, Jan Studený 
Jan Studený 

Čeněk Krejčí - v roce 1939 byl zatčen, funkce starosty byla neobsazena 
tuto funkci zastavaljako náměstek Fr. Hodovský 
František Hodovský (čp.30) 

Po roce 1945 začal v obci pracovat místní národní výbor. 
Prozatimni předseda : 

František Weis - od 17.dubna 1945 do 20.května 1945 

Jar. Komenda- od 20.květn. 1945 do 30.června 1946 
Ceněk Krejčí - od 30.červn. 1946 do 28.února 1948 
VI. Kyzlink - od 28.února 1948 do záli 1948 
Dr. Karcl Fojtík - od záři 1948 do 15.záf! 1949 
Eduard Pospíšil- l5.záři 1949 do ledna 1953 
Josef Polišenský - od lcdna 1953 do května 1954 
Alois Vysloužil - od května 1954 do 31 .prosincc 1959 
Ing. Blahomír Weis -od Uedna 1960 do června 1960 
Jun Kaplan - od června 1960 do dubna 1963 
Jindřich Brabec - od dubna 1963 do roku 1964 
Eduard Pospišil- od roku 1964 do roku 1971 
Karel Kališ - od roku 1971 do roku 1981 
Stanislav Pospíšil- od roku 1981 do 31.bfezna 1990 
Miroslav Klajb. - od I.dubn. 1990 do roku 1994 
Václ.v Kameník - od roku 1994 do 2002 
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S.f1DI4.lj SlJpoll1t!k 
1691-1!94; 1900-1903 

Franlj~k Edler 
1912 - 191J; 19/6 -1919 

1119 - 18!J,/91J - J916 

Starostové obce 

Franliidi HIIIIltlI 
J920-192J,1916_/9Ji 
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AlIgtutůl Jtm1; 
1906 -/912 

F",ntHeI, Hoiol"Jlrý 
1918 - 19J8, 19J9 - 19~5 



Předsedové Místního národního výboru 

Ed/llml Po.tpHII 
/9./9 - 195J 
1964 - 1911 

JOI/Kaplnll 
196n- 1963 
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Doc.PI/Dr. Kqrd Fojt/k. Csc. 
194N-1949 

/960 

196J -/964 

r'KUVUUl",ot:. I"'U Vbt:.LII\~M UI::.NI V UHt,;1 

1971-1981 

r--

--... ",/" 
Mif'Oslal' KlnJbtl 
1990- 1994 

2006-2010 

19//1-1990 

1994 - 2006 
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Hrušovanská radnice 
Hrušovany měly radnici od nejsta~ich dob. Radnice (Radhaus - Radni dllm) bylo mlsto, 

kde ~jpravovali naši předkové po dloubá minulá staletí obecnf záležitosti. PrvÍú písemná zmínka 
o ní je z roku 1548 v urbáři pánů z Mezifičí. Obec měla v tehdejší době poměm! rozsáhlou 
samosprávu. Podle privilegia 16.12.1563 se na radnici šenkovalo svobodně vÍno.:Hrušovanští 
museli povinně každy rók vyšenkovat 60 věder Vírul. Už od nejstarších dob byl hlavním zdrojem 
příjmli obce· obecní šenk, později pohostinství. 

V těžkých dobách třicetileté války kupuje roku 1638 Hrušovany Šimon Kretzer 
ze Schčnsberka na Velkých Němčicích , Na zřejmě opuštěné a mičene radnici staví tvrz, kterou 
však v bouřlivých dobách nedostavěl. Když v roce 1666 patfily Hrušovnny Ferdinnndu Griin
tycrovi. rytífi z Grlinzbarchu, zůstala obec hez radnice, neboť její majitel ji použivaljako obytny 
dům. V domě byly čtyři světnice, tři komol)', jeden sklep, stáje pro dobytek a jedna stodola. 
Zavázal se obci, že vybuduje nedaleko nový náhradní obecní dóm. Nebude po obci požadovat 
žádný přispěvek a stavbu jí předá se všemi svobodami. Svůj slib však nesplnil a novou radnici 
nepostavil. Až nový majitel Hrušovan, hrabě Filip ze Sinzendorffa vrátil obci ~tjeji radnici. 
Ve dvoře radnice byl tehdy zastfešeny sklep II šatlava. 

V roce 1729 dala obec radnici opraviti. Pro potřebu školní výuky bylo v roce 177 t 
upraveno prvnl patro radnice na školní učebnu a byt pro učitele. Vyučovalo se zde až do rol..'ll 
1858. Vrchní úřad v Židlochovicích nařídil v roce 1826 veřejnou licitaci na nájemce hrušovanské 
radnice. Od tohoto roku obec pronajímala hostinec zájemcům, kteří měli právo použ[vatjatka a 
všechny uvedené místnosti. Najednánf obecního výboru ze dne 15.12.1873 bylo jednohlasně 
usneseno: 

"Obecní hospoda se má opraviti podle nynějšího vkusu. Zvláště venku 
obnoviti. větší 0/..710 zazdíli a uV11itf l' šenkovm! zem VYl1ésti. do kllchyně pak a do zadní svelnice 
ještě po 1100'ém o/mě vylomili a zazdili ". 

V 80.Jetech 19.stoleti si hrušovanská mládež za přispěn.í svého učitele Aloise Mrštika 
vybudovala jeviště a hnila divadlo.Ma radnici se slavívaly ostatky, hody a jiné svatky. Tančilo se 
uvnitř radnice v šenkovně, která byla klenutá, uprostřed se sloupem. Ráz těchto zvyků a obyčejů 
se uchovával až do roku 1901. kdy byla stará radnice zbořena. 

Už v roce 1899 se obecni rada připravovala na úpravu radnice. Proto si vyžádala od 
židlochovického stavitele Karla Jirusche stavební plán. Tato úprava se neuskutečnila. Obecní 
rada se během celého rok"U 1900 o stavbě nově radnice jeooll) dohadovala. Na jaře roku 1901 
byla učiněna nabídka na Zildání nové radnice v novinách: Moravská orlice. Moravské novillY. 
Na ohecni radě se projednávala pouze jedna nabídka a to pana Karla Jirusche,l-terý byl ochoten 
provést stavbu dle jejího rozpočtu. Cclkov:i cena ~tavby byJa-určena na 14000 zlatých. 14.dub
na bylo s ním sepsáno převzetí stavby obecní mdnice,; Nebyla to v obci jeho první stavba
postavil zde novou školu a obytné budovy na tzv. Vodárně. Otec stavitele Karla Jiiusche 
postavil v obci železničnf nádraži. V průběhu stavbY ·~óhUžeIa obecní mda na-to; aby se stavělo 
z _materiálu porndného a kvalitního. Staviteli bylQ uloženo, aby pfed radnici byla Vystavěna 
terasa se železným zábradlím. 

2.července 1901 byly obecnhu ůřadem vypsány podmínky k pronnjmůtf radnice pro hos
tinskou činnost. V ·říjnu téhoŽ roku byla stavba ukončena a ve trojích mOr.J:vských novinách se 
objevil inzerát s nabídkou pronájmu rndnice fonnou veřejné dražby. Ta se usl-uteČUÍla 22.srpna a 
nejvyššf nabídku t 005 zlatých učinil Jakub Horák z Dambořic. Obecní rada us~ovuje v roce 
1923 stavitele Rudolfa Kvapil:i na opravu fasády radnice. Rozpočel byl určen ~' 1900 korun. 
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Obec měla každoročně potíže s umísťováním děti do školy. Než byla postavena pfistavba nové 
školy, byla v roce 1934 jedna třída umístěna v budově obecní radnice. V roce 1947 byla ukonče
na hostinská. činnost na obecním úfad!. V roce 1954 byla zahájeno. přestavba radnice na MNV, 
dokončena byla v roce 1958. V prvním patře byla zasedací síň MNV. obecoí knihovn~ místnost 
pobočky státní banky a spolková místnost V přizemi byly dvě knncelářské místnosti MNV, dvě 
místnosti JZO a místnost pro domovní správu. Poslední stavební ůpravou v letech 1973 -75 byla 
provedena rekonstrukce zasedací a obrodní síně MNV. 
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Záhadné chodby - lochy 

Sklepeni pod některými domy \' obci byla mnoha generacím nevysvětlitelnou záha~ 
dou. Vysvětleni chybl dodnes. 

Už v roce 1908 se část sklepa domu čp. 23 propadla a našla se zde nádoba svinem, 
které bylo tak husté, Ž<l se mohlo krájeL Podle ústnlho podaní stalých pamětníků byl konec 
chodby až II starého htbitova. Václav Kubíček ve své kronice z roku 1926 uvádí. že se v roce 
1924 probořila u domu čp.67 nová dlážděná silnice. Při!Jo se na cbodbu, která vedla od domu 
čp. 67 pod silníci směrem k domu čp.7. Stěny chodby byly hlazené, v nich malé trojúhelni
kové výklenky, patrně sloužicí na umistěni světla. V obci se vyprávělo, že chodby pochází ze 
tficetileté války, kde v době nebezpečí se lidé schovávali. A takových cbodeb je plý v HruŠ<>
vanech více. . 

Až 16.června 1941 při hloubeni ZlIkladů nového domku čp. 54 se narozilo v hloubce 
3 metrů na chodbu. Goticky klenutá chodba 140 cm vysoká a 80 metrů dlouhá ústila do pravi
delně klenuté místnosti 2,40 metni dlouhé, 2 metry široké a 1,80 metru vysoké. Uvedená 
chodba se dělila na několok dalších chodeb směrem k domu. V jedné z nich byl na stropním 
klenuti pravidelně vyčouzený, nle nejasný nápis v elipsovitém oválu, z něhož bylo zřetelné 
pouze dvoučisH 17 .. . a nad nimi písmeno N nebo V. Nejzajímavější bylo, že chodba byla vy
hloubeno. pod velkou. 120cm lilubokou a 220cm širokou pravěkou uoěrickou jámou. 
K tomuto objevu podzemní chodby byl pozván archeolog Dr. J. Skulil, který si vše prohlédl a 
později popsal (v roce 1949 v časopisu ČVSMO pod názvem "Soupis lochů na Moravě"). 
Vyslovil teorii, že podzemní chodby sloužily jako ůkryty (Iocby). Podle vyprávěni pamětníků 
našly se v chodbě i dvě lidské kostry, sedící na lavici . Po otevřeni chodby se v'šak kostry 
rozpadly. 

Hrušovany byly asi v roce 1530 většinou vylidněny. Jinak nebylo možno, aby se 
v obci usadila početná skupina novokttěnců, Byli to lidé PŮV9du švýcarského a rakouského. 
Bylo to svéprávné nábožensko-hospodářské spol~čeoství. Moravští novokřtěnci byli výbor
nými hospodáři. vinaři, hrnčíři , lazebníky a vlastně řemeslníky všeho druhu. Tli hlavni zása
dy určovaly důsledně evangelický cbarakter: 

Pledně zamJtalí naprosto křest nemluvňátek a uznávali pouze !dest dospělého 
člověka v čase, kdy je sí kolem svých dvaceti let plně vědom, že křtem zároveň vstoupil do je
jich hutterského společenství. 

Za druhé zamítali každý soukromý majetek, jenž podle jejich pfesvědčení ná
le2el všechen Pánu Bobu na nebesích .!l z Boží vůle je svěřen celé obci ke společnému užíváni. 

A za tkti jejích podrobná znalost bible, především jejích výklad Kristova uče
ni. je vedl k nesmlouvavé mírumilovnosti, v jejímž duchu zásadně odnúta.li nejen válku, ale 
~bec jakoukoli službu vojenskou. 

Již před rokem 1553 byla v Hnd:ovanech usazena na 21 gruntech početná obec novo
křeSl'enců. Hospodařili v obci na 800 měřicích pozemků (tj. 153 ba). Jejích kazatelem byl 
slavný Oswald Gleídl, který dňel u nás podle špilberského urbáře grunt čp.19/l, z kterého 
pobíral v letech 1562 - 1565 jeho syn Tobiáš z Popíc vejrunky (měni splátky). 

Vrchnost si novolďtěnců vysoce vážila a zva1aje 1c usídleni. Na druhé straně znaČDé 
bohatství novokřtěnských sboru byl prvnim terčem, ke kterému ve zlých časech bělohorských 
směřoval k3Ždý vojenský nájezd, znamennjíci pleněni, mučeni a pobíjení nevinných lidi. 
Netrpěl tehdy nikdo víc než novokřtěnci. Proti žádnému jinému náboženskému vyznání u nás 
nebylo vydáno tolik mandátů, jako proti novokftěncŮttl. V roce 1548 odtáhli novokftěnci 
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v houfech do Uher a zase se vraceli zpět na Moravu. Zde si vybudovali v podzemí jámy a tam. 
žili, po dobu nebezpečl ukryti. Z této doby se u nás zacbovalo n~kolik ~ (Iochů) po no
vokřtěncích. 

Podle propadlin, které se v průběhu doby objevily na různých místech Hrušovan, byly 
II nás vybudovány lochy i v jiných částech obce. Z toho můžeme souditi, že se novokftěnci od 
nás, přes všechny sněmovní příkazy, neodstěhovali hned. Nebylo to jistě v roce 1548, kdy by
li jako držitelé gruntu ještě zapsani do urbáfe špilber.;kébo. V roce 1554 dne 31. 5. vydévá 
král Ferdinand 1. mandát, aby se všichni novokřtěnci vystěhovali ze země. Není nám ale 
mámo, jestli někteři z nich nepřijali některé, státem. umané, ná.boženské vyznáni. Král dne 
18. 10. 1554 potvrzuje hrušovanským priviligium o odúmrti. A to už jistě novým kolonistům, 
kteří se II nás usadili po odchodu novokftěnců. 
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Z historie dobrovolných hasičů 
Sbor dobrovolných hasičů měl neobyčejnou dliležitost ve dvojím směru. Jednak chránil ži

vot a majetek občanU. jednak znamenal pro obec ulehčení břemen, která mu ukládala hasičská 
ochrana. Hasiči v akci se objewjí vždy ~ odkud pro nebezpeči ostatní občané prchají, aby 
s chladnokrevnosti, odvahou i s nasaze!J.Ím vlastního života zachránili vše, co se dá a lokalizovali 
nebezpečí. 

Mezí nejstarší poi2mí řády palfi řád Marie Terezie z 2l.8.1751, který má třicet článků a řád 
Josefa II s šedesáti šesti články. Oba pořárni řády mají hlavní ustanovení preventivní. Nařizují, aby 
budovy byly stavěny ohnívzdorně a s komíny. V těchto dobách, kdy všechny budovy byly u mis 
opatřeny doškovou krytinou, se zásah II požáru omezoval jen na strhnuti došků hoticího stavení. Pti 
šíření požáru strhlo se slavení stojící ve směru šílícího se ohně a tím se utvořila volná mezera '. 
bránici šíření požáru. Hrušovamti občané museli míl podle tehdejšího nařízení prostředky k hašeni 
požáru. Tak např. v roce 1715 bylo u domů 31 domovnich žebřů a 7 seker, v roce J 778 dvacet 
žebtů, 10 seker a 28 luceren. V roce 1800 bylo 67 domovních žebříků. 44 háků, 21 ručnich 
stříkaček a 58 puten na vodu. Podle četnického hlášení z 3.11.1862 ,jsou domoVDi protipožámi 
prostředky chatrné, žebl'e jsou polámané a bez pfiček a háky nejsou k nalezení." 

Dle hl~cní hrušovanské obce židlocbovickému vrchnímu úřadu byly všechny domy i 
hospodářská stavení v roce 1836layty jen doškovou klytinoll. Nebylo proto divu, že v období desíti 
let vyhořely celé Hrušovany. V roce 1839 dne 30.srpna vypukl požár nn čp. 46. který strávil 39 
domů a 8 stodol a to domy od radnice až k panskému dvoru (autobusové nádraží) a zpět po druhé 
straně ulice až po čp. 58. Dne 6.8.1846 vypukl požár na čp. 65 a zničil celou severní část obce s 31 
domy a 14 slodolami. V roce 1848 dno 14.května zníčíl oheň 7 domů a to čp. 78 - 81 a 83 - 84. 

V roce 1906 se v Hrušovanech usauillékaf Hynek Svědik (t 2.1.1875) z Rosic a z jeho 
popudu spolu s bratry Tomášem a Josefem Kelblovými utvořil se připravný výbor k založení sboru 
dobrovolných hasičů. Obecní zastupitelstvo schválilo dne 10.z~ 1906 stanovy dobrovolných 
hosiču a předložilo je moravskému místodržitelství, :které je schválilo dne 30.10.1906. Téhož dne 
byla svolána ustavující valná hroma~ která zvoma předsedu V.Sýkoru, jednatelem se stal A.Trn
ka, pokladníkem J. Hodovský (čp.80), náčelníkem - velitelem MUDr. H. SvětUk. 

Podle stavebního povolen! ze dne 26.dubn. 1907 vybudoval stavitel H. Svědík z Rosic za 
4000 konm prostornou hasičskou zbrojnici se dvěma průjezdy a to vše na náklady nově vzniklého 
sboru. Veškeré nářadí. výstroj, výzbroj i stfíkačka s přenosnou pákou přemísťovanou koňským 
potahem bylo zajištěno II finny A.R.SmekaJ. Pro práci 5 výstrojí se přihlásilo 36 členů. Dne 
23.četvna 1907 se konala slavnost založení sboru, svěceni stříkačky i zbrojnice za velké účasti 
obyvatelstva z celého okolí. 

V roce 1919 bylo usneseno nahradit ruční stříkačku stříkačkou na parní pohon. Náklad na 
její pořizeni se hradil ze sbírky a výpůjčkou u místní Raiffeisenky. Parní stň'kačka byla v provozu 
do roku 1927, kdy byla odeslána jako proúúčet při koupi nové automobilní stříkačky laurin
Klement za 115 000 korun. Podle platných zákonů měla sboru potřebné finanční prostředky 
opatřovat převážně obec Hrušovany. Doklady o tom nejsou. soudím, že si sbor nákladnou výstroj 
opatřoval hlavně svépomocí. 

Krátce po koupi aUlostfíkačky přišla vel.ká újma pro obec i sbor, dnem 1.10.1928 začalo 
propouštěni zaměstnanců zdejšiho cukrovaru, ůplné zastavení jeho provozu a postupná likvidace. 
Hospodářská krize tvrdě zasáhla i naši vesnici a vzrostl počet nezaměstnaných. To se odrazilo 
v poklesu výle členských příspěvků a dm i ve finančním pokrytí sboru. 

V letech 1907 - 1932 byl sbor v akci při 26 miSlDích požárech, z níchž největší byl dne 
15.9.1913 požár místuího cukrovaru. V roce 1923 byla zřízena samaritánská četa, která přinášela 
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nové ůkoly (pořízení sanitnlho auta s potřebným vybavením pro tuto činnost.) . V fijnu 1937 koupila 
místní Raifeisenka pohřebnf VŮZ, který dala sboru do užíváni. Místní obuvník Jan Kališ byl pově
řen obsluhou vozu za poplalek 10 Kč z jednoho pohlbu a Jan Studený obstarával potah za 40 Kč. 
Dne 3.11.1934 se výbor sboru rozhodl uspol\ldat v obci veřejnou sbírku n. úhmdu dluhu za 
autoslfikačku. Celkem bylo vybráno 36 300 Kč a tím byl vyrovnán zbytek dluhu. 

V osvobozovacích bojích 1945 byla zničena skoro všechna výzbroj a výstroj sboru. Iako 
konfiskát bylo přiděleno sboru auto Merced~s-Benz z Vojkovic. Sbor zaplatil obnos 20000 Kč. 
AulO bylo dáno na opravu, aby poté bylo prodáno za 95 000 Kč firmě Koláček a Šilhán. Z čistého 
zisku se opravila stříkačka "Škoda'" a zakoupilo se oblečeni. Byly vyrovnány i ostatní finanční 
pohledávky. V roce 1949 zajistil finanční zabezpečení sboru stát. . 

Od roku 1908 pořádal sbor skoro pravidelně hasičský ples. Tato tradice trvá až do dnešních 
dnů. 

Ing.Augustin Weis 
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Katastrální mapa Hrušovan 

Stát se vždy snažil vymOhal daně z pozemku. Nejprve se tak sl:110 ve 12.sI0Ieti. Byla 
vybirána pouze z půdy poddanské, z mlýnu a poddanských femeslniků. V IS.sloleti stál 
zabájil pokusy o rozliknl pozemkové a spolfebnl daně (lánové rejsthKy). Ptedpoldadem 
bylo i jednomé vypracováni katastru, což se stávalo odhadem a OB základě přiznávacího listu 
vrchnosti v 17.sloleti. TOlo vše nahradil sotipis pozemků (tereziánský) v 18.Sloleti, který po 
prvé porušil zásadu nezdanitelnosti vrchnostenské pudy i pfíjmu a platu vrchnosti. Tento 

platil až do josefmskeho katastru. 
losefinský kalastr poskytuje nejpřesnějši pohled do živol:1 a lvrdé práce našich předků. 

poznatky o rozsahu zemědělské, ještě zcela slfedověké výroby každe ohce, velkostatlru i 
jednotlivého poddanského gruntu a chalupy lze získal právě z příslušného přizruínl 
josefského katastru, zachovaného a archivovaného v úplnosti pro každou katastrá~ obec. Je 
cennou k-ullumě hislorickou památkou a dokumeotem o úspěšném kolek-tivnlm dlle a práci 
laických zeměměřiči>, kteři nadšeně s minimálními technickými pomóckami a zkušenostmi 
uskutečnili zákonná natfzenf císaře Josefa II. o pofizenf nového pozemkového katastrU jako 
předpokladu pro zlepšeni fUlančni situace tehdejšího státu a pro rovnoměrnější zdaněni 
svobodné a nesvobodné pudy. 

V ohci Hrušovany u Brna bylo prováděno kataslrální mě/enl v roce 1825 a prováděl 
jej poručlk a geometr Licbnšlejnského pluku Jan Bahr. Názvy byly převzaty z loscflnskeho 
katastru. Každá obec dostala vypracovanou katastrálni mapu v měrítlru 1:2 880. Mapy 
';'brazovaly všechny pozemky jednollivých dlžiteli>. V miDulosti bývalo katastrálni územl 
obce ukončeno v Židlochovicích ve čtvrti Žižkova a v polovině území zámeckého parku. 

V Joscfinském katastru byl celý obvod obce rozdělen na šestnáct tratí. které jsou 
pojmenovány: 

I. Vnilfal trať 
O. Za mlýnem i obecni pastvinou 
111. Prosliední dne i s Červeným vrchem 
IV. Zadní díle zvané Chalupnické zadni díle, k temuje obecní pastvina 

Šlichta, Svobodné vinohrady a Vrchní dny nad Svobodnými vinohrady 
V. Podscky 
Vl. Kukly 
vn. Hausmass a s tím spojené Nivka, Zeisliky a Brlohy 
VlU. Zadní Suntias 
IX. Přední Suntlasy i s p\'ednimi Protlasy 
X. Zadní Prollas i s předním Protiasern 
Xl. Sanfeld 
Xll. Bístličky s pastvinou Bistlik 
XIII. Spietzfeld s pastvinou Seba a poli za Rybníkem 
XIV. Travní zahrádky s pastvinou Mezi Vrbami. pastviny Mezi Zahrádkami, 

Zelné Zahrádky a obecni pastvina Trávnlk 
XV. Sádky s Předními Loukami, Podršochem, pastvinou Lelňou, Zadními 

Loukami, poddanským Malým Lesem 
XVI. Lichy s poddanským Velkým Lesem, vrchnoSlenským lesem Klučina 
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Pozemkové trati u nás m!ly dosti názvů německých, z těchto se zachovala mnohá 
jména zkomo1ena. 

Spietzfeld - znamená asi rohové polc 
Sanfeld - foneticky zunfeld ~ pole písečDe 
Sunllas - foneticky 200tla5'= písečný hon 
Prollos - správně ve starších doldadech Brot kalss ~ chlebový bon 
Hausnrass - domovní hon 
Zei-sel- cejstlik = zamotané, spletité 
SlIchl. - původně německy značí pole rovné 
Kukle-ve starých pramenech nazývají se guglzipf~ okrouhlý konec 
Podršoch - vznikl z německého vordera Scbachen = přední pastviny 
Bisllik- vznikl z německého Wílst ... = pustý 
Brlohy - nemamená v češtině jen doupě dravé zvěře, ale také i úkryt nekalých živlU 

(zlodějů, lapků), ktetí číhavali v odlehlých míslcch na poceslne a fmmany. 
V akátových hájich a svažitých parcelách bývaly jámy a prohlubně, kde se 
lěžlval písek i štěrkopisek. 
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Moto: 
vr.no obveseluje srdce člověka. 

žalm 104. vedl S 

Hrušovanské vinohrady a vinohradníci 

Ve star!lch dobách, kdy polni bospodálství bylo cxlenzívni. slUlŽili se i na§i občané 
7.lskllval výnosné vinohrady. Podle dochovaných archlvnich prameml podáváme vývoj 
vinohradnictví u nós a držbu hrušovanských občand v blizkém okoll od nejstar!ích dob. 

Nejstaršl zminku o tom, že v Hrmovanech mfvnli vinohrady, se dovídáme z latinské 
listiny ze dne 15.7.1341 (Steinbach : Urkunden. str. 69), kterou byl urovnán sporo fami 
desátky mezi obci hrušovanskou a unkovským farálem Jindřichem . V této listině bylo mimo 
jiné stanoveno. že hrušovanšti nebudou příště dávat desátky z rolí. lidově zvaných 
.. Vinohrady", neboť ani dříve. pokud na těchto pollch byly vinohrady. z nich se také desátky 
nedůvaly. Hru!ovanAti měli tedy vysázené vinice již v době pfed rokem 1341. 

Všechny hrušovanské držitele židlochovických vinohradd poprvé uvadí larinsk1 
.. Rcgistrum vineis decimarum"(Rejstřík vinného desátku), hradu Špilberku, z roku 
1547(archlv města Bm •• rukopis sign.7093). 

V období třicetileté války byla většina vinohradů pustých. Podle horní knihy 
židlochovické II. (SAB) (Grunt koihy, sign. 864) ujlmajl se mnozl hrušovanští občané pustých 
vinohradů v horách židlochovických. a to obyčejně na lhůtu p!ti let (po tuto dobu byl 
vinohrad osvobozen od všech plateb). Ptáli si však vysadit víc vinic v obci. Na jejich žádost 
povolila jim tehdejší vrchnost, Jan Karel Granlzer z Gmntzenbachů, dne 14.dubD8 1700 
privilegium na vysazeni vinohradu za roční poplatek 1 S kr z achtelu (asi dnešní měřice). Dne 
2.5.170 I je za]ožena kniha. uvedena pod názvem .. Hami kniha obce Hrušovan" a zavádí se 
úřad horného. 

Pole nB vinohrndy byla tehdy přidělována ke všem grunnim. Větší statky až po 
čtvr!'lánlky měli vinohrody v Přednicb Sontlasich vedle sebe v pofadi od čísla 80 až 81 a 
sestupně až po číslo I. Horši vinohrady dostali pak chalupníci v Zadních Sontlasích a 
Hausmasich. Celkem bylo v Hrušovanech 62 vinohrad". Ale i nadále si hrušovanští občané 
d.rželi vinohrady také v židlochovických horách. Byly zde podle držení vinohradů druhou 
největ!i obci. 

Podle tereziánského katastru z roku 1749 nevykazují se v Hrušovanech žádné místni 
vinohrady. Zato však počet vinohradů, které hrušovanšti drželi v okolí, dosáhl svého vrcholu. 
Byly v Židlochovicích. Pfibicích, Blučině, Ledcích, Pohořelicích, Medlov! a ve Smolíně. 

V roce 1763 byl na celém židlochovickém panství proveden soupis všech vinohradů 
podle obcl. Na výzvu vrchního úřadu podávi obec hrušovanská německou zpráw o stavu 
vinohradů u nás, kterou překládáme (ž:zA. rase. 432/1763): .. Pon/Jená zpráva. Vobci 
HnlšovDlJech bylo od starodávno v tzv. Svobodném vinolrradé 63 DehteM vinic. které časem 
pro velké mrazy o povětrnostní pohromy spl/sti)' a bJ'ly rozorány na pole. Před deseti lety bylo 
hnl.Šovanskjm poddaným milostivoul'rclmostí povoleno založiti na Předních di/ech 20 

. achtelů vinohradu. J.1eréjsou toho času v poufilelnén, stavu. Hnl/ova,,)' 28.5. /763 Fronl. 
Holtzopjl, pudmislr. Josef Kelbl, horní v.r. " 

Hrušovanské vinohrady založené v roce 1700 zanikly pfcd rokem 1749 a byly v roce 
1753 nově vysazeny. Koncem XVlII.století byly vinohrady značně zamořeny fyloxerou. 
V letech 1820 -1840 pěstování vinné révy u nás zaniklo. V roce 1843 se pěstovala vinná 
réva na n!kolika návrších. Asi od roku 1875 byly zakládány nové vinohrady. Katastrofální 
krupobití ze dne 20.srpna 1889 zničilo vinohrady docela a nové byly vysázeny teprve 
začlukem XX.stoleti. ~ lechtěné již na americké podložce. 
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Podle sčltánl v roce 1900 bylo v Hn&>vancch 0.53 ha vinohradJl. K 21 .5.1940 bYlo u 
nás 8 ba, 27 aru vinic !Iepovaných, 6 oni pravokofennýcb. počet pěstitelů 48. V roce 1950 
bylo u ruls 10.17 ha vinic. Kolem roku 1923 nabývaly vinohrady na ceně. platilo se za achtel 
14 - 37 R (rýnský zlatý se děli l na 60 krejcarů, 1 krejcar na 4 denĎIy). V době plOd rokem 
1760 kolísala cena acb",lu mezi 4 - 45 Rz. Hn&>vanské vinice slály za achtel20 - 50 R, a to 
v roce 1702. Rozorané vinohmdy stály v roce 1751 40 - 55 Rz. 

Hrušovany měly od starých dob vedle sebe dva hostince. Předně radnice na čp. 17 a 
pak bostinský grunt s celohinem poll na!p. 16. Byl to sice na malou obec nadměrný počet 
hostinců. ale na čp. 16 někteří hostinštl i velmi zboballi. Za tficetileté války zabrola grunt čp. 
16 vrchnost k panskému dvoru a na čp. I zřídila nový bostinec. 

Konkurence těchto dvou hostinců nutila obce často se domáhat u vrchnosti uchování 
svých výfepnlch práv. liž v roce 1548 měla obec podle urbáte !pilberskébo povinnost 
čepovat na radnici tři drejlinky vina jedním penfzem dráže. než se víno ~enkovalo nn obci. 
Podle šenkovnibo řádu (ŽZA fase. 38/1670) se na mdnici !enkovalo po celý rok. Na mdnici 
šenkovala obec sama, a to O vánocích, masopust!. velikonocfch, na svátek sv. Ducha a po dvě 
po,vlcenl vždy po čtrnácti dnů po sobě mladé vlno. OSllltnl čas ale !enkovalo sousedstvo. 
Pokud nechtěl některý soused !cnkovat u sveho domu. mohl dát vlno do šenku radnice. ale 
musel zaplarit šenkovol poplatek za vědro 3 gr. a za bečku po I rýnském. 

Zatímco na radnici se nesmělo šenkovat staré vino, nesmělo se zase v panském 
hostinci knkovat vino m1adé. Za Dietrichstejnů rozhodla vrchnost dekretem ze dne 28.5. 
1750, že hostinský na panském hostinci může šenkovat jen to mladé vino, kterč si vypěstuje 
ntl svých vlastních vinohradech. 

U domu čp. 23 byly v době. kdy tento drželi šlechlici nebo majitel bměnskeho 
hostince "U zlatého lva" F. K. SchrOder vybudovány roz.sóhJě vinné sklepy, kterých podle 
pledchozlho soupisu použlvali bmčnšti bostinští na skladová.nl svých vin z židlochovských 
vinohradů. Obecnl !cnk krome klndné stránk-y. tj. že umožnil domécim pěstilelÚJn vlna jeho 
výhodné zpeněženi, měl i svůj rub. Vinou obecního pfeťlstavenstva a z nich hlavn~ obecních 
hospodářů častoval se kdekdo z obecního šenku na ÚlIaty obce. Obec měla dodat na svůj 
náklad výčepniku vlno na šenk. Ten často čepoval na obecoi útraty. Poněvadž však bylo vždy 
více cbuti k piti než peněz, rostly dluby obce z provozováni lenku tak, až dollo ke kritické 
situaci. Nechme o tom mluvit prameny (W misc. rasc. R/47 - 1826): 

Hru.šovanský učitel a obecní pisaf Pitsch v německém podáni dne 21 .12.1825 
na vrchnl úfud liči svérázně finanční potíže obce HMovan. Podáváme z tohoto spisu krátký 
český výtah: ... V roce J825 měla mi,i hnlšovanskO obec"f poklodtla hotovost 2009 R, 5 kr, 2 d. 
ale dluiJješré 200 R datjové pokladně. Nebol' vlastni ,'§ec/my pohledávky JSOll v lIesplaln);dl 
dluzích z obecního JeJlku v radnici. Navrhujeme prolO pro"ájem rodnice. Jeho návrh se ale 
nebude z.amlouvali obl!cnímu předs/avenstvu (Gerichten) o oblomím. poněvadž pak chlastání 
bude tim bridéno a musl přestati. Nebude-li dávati obec víno do šenkll. nemusí se té:! ani 
starati o vymáhání dluhu z šenku. Při z;'řejšim obnovenlriřadu navrhujeme zménu obecních 
Itospodáhi (Josefa Flodra a Jiřího Hromádky). neboť tilD by prochlostali nos mezi očima, 
kdyby nebyl přirostlý.·· Ve výkaze dluhů na!enk ze dne 14.10.1825 je učitel plekvopen 
množstvlJn sousedů i množstvim piti chasy a metůich i v!t1ích selských synů. Radnice byla 
J 7.7.1826 licitaci pronajata a lím skončil své posláni i prastarý hrušovanský vinný Aenk. 

Nyní uvedeme, jaký vliv měla konzumace alkoholických nňpoj6 jak na konzumenty 
tak i oa bostinské. Tebdy se ěepovalo mladé víno a staré na čp. !. Mimo to mělo mnobo 
hospndáhl vlno z vlastnlch vinohradů. V roce 1737 se vypilo jen na mdnici za 600 rýnských. 
Podle osobolbo Účtu z r. 1733. prodala bn&>vanská obec býka za 8 rýnskýcb a v roce 1737 
koupila býka za 8 rýnských 24 kro Tedy jen útrata za vlno na radnici za jediný rok pr.dstavuje 
bodnotu 75 býků. Nevlmc kolik vlna v roce čepoval hostinský na čp. I. bylo to jisl! vice než 
bylo prodáno na radnici. Ing. Augustin Weis 
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Řemesla a živnosti 
Řemesla a živoosti bývaly vždy zdrojem bospodálskébo rozvoje měs~ vesnic a bla

hobytu občanstva. Casté stfidánl f:emeslnlků svědčilo o tom. že existenčnJ poměry nebyly 
dobre. Hrušovany se s I!milo problémy potýkaly dosti čssto. Byly vehee čssto skoro vylid
něné a řemeslníci se spíše věnovali zemědělstvf. Trvalo velmi dlouho, než se stav pomalu 
ml!nil. Většina fcmeslníků byli Nl!mci. Hn&>vanštl lemeslnici'byli pnjlm6ni do cechu řemesl 
v ŽidJochovicich. Už před koncem 16.stoleti byla v Hrušovanech zastoupena tato femesla; 

Krejčovství - kst řemeslníků 
Obuvnictví - devět femeslnikO 
Tkalcovství - sedm řemeslníků 
Řezniclvl- šest řemeslníků 
Tesafstvi - pěllcmeslniků 
Hostmstvi - tři hostinští 
Povozn1cidva.bednářjedeo,kovářjeden, kožešnikjeden. 

Některe druhy rukodělné výroby. pleslO že byly často jen vedlejšim zaměslnánim 
drobných rolniků, sehrály důležitou úlohu při plc<:hodu ke strojní velkovýrobě. K vzestupu 
lcmesl a živnosti pfispěla výsta"ba cukrovaru a znzenf želemice. V Hrušovanech bylo v obdo
bf mezi dvěma světovými válkami neuvěřitelné množstvi femcslnfků a ži\'nostnil"Ů , i když 
obyvatel bylo jen asi 1 500. Všichni se ovšem nemohli živit jen svým femeslem. Někteň měli 
stálé zaměstnání, nčklen ptiležitostne, někdo měl polc a hospodáfstvi. 

V roce 1620 byly v obci dva hostince - na čp. 16, Masarykova ulice 8 obecní radnice 
s masným knimem. Byli zde jen dva řemeslnici -tesař a tkadlec. 

.;; .. :' 
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ICrubo 3 rodinnd mm/I:y pana Karlo R)'ldnh4 ::mi;orljuJ~ pŮ\'Odnf lIavhu hlmfnrt Na Jpf~; tp./. k'ltrol/1-mmost 
n«halapomn,'lt vmce 1646. 
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V roce 1784 byli v HruSovanech tři řemeslnici. 
V roce 1821 byli v HroWwnech titotemeslníci : 

Ferdinand Braun - mlynAf 
Matěj Schuman - hostinský 
Tomál Ioslfek - nothauský nlezník 
lan Hausman - krejčí 

Iakub RyMnek - krejčl 
Prokop Mašek -1rn:jčl 

František Klatovský - tkadlec 
lan tAk - obuvnlk 
Prokop ScbOps - obuvník 
František Iabtlrek -1rn:jči 
M. Iakrle - kolář 

V roce 1843 zeml<1 lan Doležal (čp.45), ktetý vedl živnost knunáfskou. 9.z.áři 1846 
obdržel Matčj Flodr (čp.96) oprávněni k provozu živnosti laamátské. Při tehdejším cechov
nim rozeni moh1 kmmáf prodávati jen to zbožl, které nebylo vyhrazeno jinému cechu. 
Z inventAl< k:ramátc můžeme vidčtjen úzký sortiment zbožl, které měl na skladě, napf. nitě 
k šiti, stlclný prach, vlAsenky, nože. srpy. plátna, cizokrajné kol<nl,lnčný olej. Mezi jeho 
zákazníky patřili jen le~i měšťané o panské úlednictvo. 

V roce ) 890 pronajímá obec manžehlm Šoulákovým místo II brány do cukrovaru, 
kde si tito postav! boudu k prodeji ovoce, párků, tvarůžků a cukrovinek, ale bez prodeje 
lihovin, za ročnl nAjcmné 12 zlatých. 

Seznam řemeslníků a živnostníků v obcí z obdobl mezí světovými 
válkami: 

Obuvnici: p. Veselý, ul. Ja08 Koziny 85 
p. Kališ, ul. Kosmákov. 297 
p. K. Iaroš, ul. Havlíčkova 
p. Vysoudil, ul. Havlíčkova 
p. Svancam, ul. Tyršova 242 
p. Dobel, ul. Hybelova 357 
p. Studený, ul. Vodni 205 

Krejči: p. L. Kolegar, ul. KosmAkova 98 
p. 1. Veis, ul. Havllčkova 
p. Vrba, ul. Iiřího z Poděbrad 
p. Večefa, ul. Havlíčkova 
p. Hort, ul. Masarykova 143 
p. Gottwald, ul. Mas.rykov. 55 
p. Gocman, ul. Iiřího z Poděbrad. 

Švadlena: p. B.LangoVlÍ, ul. Palackého 43 
p. Šťouračová, ul Sušilova 336 

Holiči: p. Růžička, ul. Masarykova I 
p. Veselý, ul. Iiřího z Poděbrad 
p. Lazar, ul. Havlíčkova 
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Stoloři: p. Resl, 
p. FabiAnek, 
p. Mezník, 
p. Šmarda, 
p. Uminský, 

Klempíři: p. Rylich, 
p. Hirš, 

Koláři: p. Soukal, 

Studndl: p. Kromus, 

Kameník: p. NovAk, 

ul. Masarykova 
ul. Sušilova 121 
ul. Vodni 
ul.Hybešova 
ul. Tyršova 240 

ul. Sušilova 416 
ul. Malinovského 284 

ul. Havličkova 101 

ul. Havllčkova 221 

ul. Kosmákovo 298 

Cihláři: p. Klein, p. Brázdillk, cihelna 22 

Kamnář: p.Ielinek, ul. Tyršova 257 

Cementáři: p. Cudan, p. SuchAnek, Kameno 

Elektriká!: p. Vrba, Niva 

Zednici: p. Ondra, 
p. R. Kresa, 
p. A. Kozel, 

Malili a natěrači: 
p. Blažek, 
p. J. Krosa, 
p. I. Pobijal, 
p. Novák, 

ul. Jlzdárenskň 400 
ul. Vodni 218 
ul. Komenského 371 

ul. Malinovského 
ul Sušilov. 375 
Niva 
ul. lan. Koziny 86 

SklenM: p.Ianiček, ul. Malinovského 281 

Bednóf: p. A.Koniček, ul. Havličkova. 

Sedláři - řemená" : 

Kováři: p.Chytka, 

p.sáňka, ul.Palackého 42 
p.Táborský, ul.Palackého 27 

p.Ondráček, 

p.Veigert~ 

u1 . Havličkova 234 
ul.Havličkova !O2 
ul.Havličkova. 102 

Zámečnici: p.Pospišil, ul.Sušilova 374 
p.R.Koniček. ul. Havlíčkova 

Cepičář: p. Molý, 
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K1obouěnik: p. Urbanec, uUana Knziny 97 

Knofliloil: p. Uber, ul. Vodní 

MlyoU: p.K.šafr, uUana Knziny 82 

Obchod smišeným zbožfm: p.Hul ... Fr.. ul. Masarykova 8 (+ sláčima piva) 

Peknfi: p.Roller, 
p.Ryšánek, 
p.Šťastný, 
p.Krafka, 

Mléka/i: p.T.Kolegar. 
p.R.Táborský. 

p.Ko:relek. ul.Masarykova 12 
p.Sttaka, ul.Palackého 26 
p.Kolová (filiálka p.Ko:relJcy). ul. Palackého 196 
p.Popek, ul.I.z Poděbrad 37 
p.Koníčtk. ul. Komenského 262 
p.Hulala 1., ul. Komenského 300 

ul. Palackého 26 
ul. Masarykova 15 
ul.Sušilova 340 
ul. Sušilova 340 

ul. Vodni235 
u1.Palackého 27 

fteznic i: p.R.Kelbl. ul.Masarykova 75 
p.Smejkal. ul.Masarykova 74 
p.Polák. ul.Masarykova (rodnicc) 17 
p.ŠObcr, ul.Palackého 119 
p.Toncr a Kovář, Reslaurace U nádraži 129 

Hostince: p.Schmid, ul .MasarykQva 1 
p.Kelbl, ul.Masarykova 75 
p.Smcjkal, ul.Masarykov. (radnice) 17 
p.Šober. ul.Palackého 119 
p.Chalrný. Láoík,uU.z Poděbrad 166 
p.Hejrnala. Danda. restaurace U nádruží 129 

Kola - !ici stroje: p. A.Šťaslný, 
p. J. Šťastný, 

Rádia: p.Bukáeek. 
p.FTÓmel, 

Benzlnová pump.: p.Kozclck. 

ul.Sušilov. 340 
u1.Masarykova 76 

u1.Sušilova 377 
u1.VodnJ 

u1.MasarykoVil 12 

Paplrniclvf, !k. polteby: p.Fuchsová, ulMasarykov. 18 

Slfižné zboží, textil: p.KonJček, 
pŽák, 

39 

ul.Komenského 262 
ul.HavUčkova 

PRůVOOCE PO VSELlK~M o~NI V OBCI 

/tezivo (desky, trámy atd.): p.sýkora, Chalrný a Veselý, prostorpřcd dnešnim 
obchodním domem, dříve se toto misto nazývalo Hlinik 

Obchod s pelivy (uhli, dřevo): p.Doležal, Fuchs, ldižovatka u podjezdu 

Trafiky: p.Cechmeistrová, 
p.Šopf, 
p.Rylánek, 

p.Popek. uU.z Poděbrad 37 
pJ.Hulata, ul.Komenského 300 

ul. Masarykova 75 
křižovatka ulic Komenského a Hybdove 
u nádraží 

Po prvni světove válce dostali válkou poslifeni občané od státu trafiku. ktertijim 
obvykle poskytla skromné ž ivobytí. 

Lóknl'i : MUDr. H. Světlík, 
MUDr. A.Luska, 

ul. Nádražni 195 
ul.Masarykova 16 

Porodni asistentky: p.Hájková, ul.Masarykova 63 
p.Koničková, ul.Ma1inovského 277 

Zubn! lechnik: p. V.Plavetl, 
p.Wágner, 

ul. VodnJ 
uU.z Poděbrad 383 
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Historie hrušovanské cukerní rafinerie 

Původní tovórni budova započala se stavět v roce 1881. Byla asi postavena na obecních 
pozemcích směrem jižním od stávajícího nového midraží. Toto se začalo stavět v roce 1871. Jeho 
slavnostní bylo vykonáno v úterý na sv. Ducha roku 1872. 

Cukrovar (rafinerie) byl dokončen v roce 1882 a téhož roku 19.února vysvěcen. Stavěl ho 
stavitel Jelínek ze Židlochovic. Stavbou cukrovaru nostává pf-Hiv dělnictvo. a řemeslnictva, jež se 
v obci tr'V;lle usazuji. Cukrovarem zahájen byl v Hrušovanech ~i1ejší život, neboť dělnlci a zvlĎště 
řemeslníci vydělávali slušné penlze. Kampaň trvala od Hjna do května, někdy i do června. 

Cukrovar byl jeden z největších moravských cukrovarů a patřil akciové společnosti . Továrna 
byla hned od svého založení rafinerie pod jménem ... Rohrbncher Zuckerrafinerie Akc. Geselschqft." 
se značkou "R. Z. R." Byla 0.dy v německých rukách. Akciory závod měl ~t podilník"Ů, v jehož 
čele byl videňský milionáf Eliáš, Centrální ředitelslvi bylo ve Vidni, akcionáři byli židé. V roce 
1886 zaměsmával cukrovar 600 osob. Kolem roku 1900 se v továrně zpracovalo denně 2100 q suro
vého cukru, z něhož se vyrobilo 1950 q bilého. Pracovalo zde 700 dělnlků a 20 útedniků. Plcs 
100000 q cukru se vyvezlo za hmnice. Cukernl daň dosáhla 6 milionů korun. Počátkem stolet! byl 
cukrovar osvětlen již elektricky. 

Bobužel, že se správa cukrovaru postamla o to, aby v roce 1882 v panském domě. jemuž se 
říkalo Jagerhaus (zde nyní srojí sokolovna) otevřela nemeckou ŠkO!lL lc1erá byla plněna českými 
dětmi. Zam!stnanci cukrovaru byli nuceni posnati svoje děti do télo .,pfelejvámY'. Bohudíky~ 
neměla tato škola dlouhého trvání . Bvla zrušena v roce 1891. Je ku cti našeho lidu, tehdy již 
národně uvědomělého. zvláště někte~ch rolníků, že ustavičně v boji se stranou cukrovaru brzdili 
3 mařili gemlanizačnf snohy cukrovarské správy tak dlouho. až se jim podařilo n!meckou školu 
navždy zruSiti. 

V letech 1884 - 1886 působil v Hrušovanech jako učitel spisovatel Alois Mcltik . Shromáž
ďuje chasu., cvičí s nimi národní. písně a uči je hráti divadlo. Tak ~e za něho hraje poprvé divadlo 
Na radnici. v hostinci. Uvědomoval náš lid po stránce ruiiodnostni. Za tuto činnost byl z Hrušovan 
za trest přesazen, kdyL se o to zasadil cukrovar. Tento byl největší poplatník daní v obci a měl tedy 
také v ní rozhodující vliv. 

V roce 1894 na podzim začala se stavět místní draho (lokálka) do Židlochovic. l1ern byla 
dokončena v roce 1895. Je jisté, že k tomuto činu také přispěl cukrovar v 2idlochovicich. jenž do 
hrušovanské rafinerie dodával ke zpracování surový cukr. V dal~ich letcch pokračovala výroba rati
novaného cukru plynule. Surový cukr dodávaly surovámy v Pohořeliclch, Slapanicích, Židlochovi
cích ajiné vzdálenější. Je jisté, že výroba závisela na množství vypěstované řepy a výrobě surového 
cukru, Oboji určitě nebylo každy rok stejné. 

Požár pIVní cukerní mfinede 
V roce 1915 vzniklll.listopodu požár cukrovaru a v několiko dcech jej strávil do základů. 

Příčinou požáru byl rybuch v cukemftn mlYně. Požár to musel být ohromnY. neboť podle vyprávěni 
matky pisatele, která v té době nvale bydlela ve Velkém Dvoře u Pohofelic, bylo odtud po několik 
dní i noc! dobře vidět záfi požáru na obloze. Pfi požáru zahynul jedn z prvnich českých úi'ednlků 
cukrovaru Jaromir Sotel. Občanstvo dvojnásob litovalo jeho smrti, neboť úřednictvo bývalo v teto 
továrně většinou německé. 
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Výstavba nové rafinerie 
V roce 1916 byl CUkrOvnf znovu vystavěn ze železobetonu způsobem nejmodeměj~ím. 

Ku stavbě použito bylo plsku a štěTku z pisctnýt:h lomů v trati Svobodny, komž položena ozl<o
kolejná dráha. Na stavbě pracovalo 600 válečných zajatců ruských a srbských. Takoví zajatci praco
vali též při polnim hospodářstvf u některých rolníků. Cukrovar stavěl český stavjtel ing.Neděla 
z Pl1Ihy . jouž btzy na to plesldlil do Brna. Pro rafinerii byly zakoupeny stroje nejmoderntljšich typů 
Tak se tato nova čtyřpodlažní budova rafinerie, která je viditelná z dalekých míst na!eho okoli, stala 
.jednou z nejmodernějších a největších v českých zemich. 

Loosova vila v HMovanech 
Tato budova stoji za hlavní budovou továrny smčt'Cm východním v malém parku. Navrhl j i 

v letech první světové války a postavil v roce 1918 vynikajfcf a svčtově proslulý rakouský stavitel 
pro ředitele rafinerie. V obci dostala čp. 214. 

Adlole Loos se narodil 10.12.1870 v Brně. Byl spoluzakladatelem modemi archi
tektury. Bojoval za věcnost a účelnost v architektuře a uměni. Zemtel 23.8.1933 v sanatoriu 
v Kalksburgu u Vidcě, je pohtben na hřbitově ve Vldni. 

Až do zániku provozu rafinerie sloužila vila k bydlení ředitele nebo vedoucího továrny. 
Další zprávy o bydlení v ni nejsou k dispozici. Domnlvám se, že většina hrušovanských občanů nic 
o této stavbě nevěděla. Ani já v mládi jsem o ní nic netušil, neboť prostor a vstup k ni od vodárny 
.byl uzavřen zídkou. Od rok"U 1957 patřila k provozu továrny Svit. Sloužila také řadu let jako 
ordinace praktických lékařů Cl také zubařů. 

Před rokem 1977 byly necitlivým zásahem zastaveny obě terasy a dům tak ztratil z častí pů
. vodni ... loosovskY' charakter. Po vydaní stavebnfho povoleni KNV v Brně v roce 1980 se rozhodlo, 
·že tam budou jiná okna Cl také jiná omítka. Nástavby na terasách však Zllstaly. 

Poslednlm vlastníkem byla finna BotCJt a.s., která v roce 2000 (byla lřetfm rokem v likvida
'ci) neměla proslredky na údržbu domu v solidnim stavu. A tak se stalo, že se do budovy vloupala 
'fada lidí a poničila krásný interiér. Z vily se stalo .. Doup~".ježje dnes odpojeno od vody, eleJ..ifiny 
8 budova se nevytápí. Za tohoto stavu i parmitkáfi okresního úřadu v Brně pochybuji o tom, že by 
n!kdy tato vila mohla být uvedena do lepšího stavu a ukázat se veřejnosti jako cenmi stavební 
'památko, 

Provoz rafinerie do roku 1929 
V roce J 922 ZIlIněsmávala cukerní rafinerie 22 úředníků a v době kampaně z dělnictva 741 

· mužů a 519 žen. výroba bílého zboží obnášela v tomto roce 125970 q. 
Teprve v posledních letech po válce převládl nad rafinerii česky kapitál. Většinu akcií měla 

.,Pražská ůvěml banko". V roce 1926/27 zpl1lcovano bylo 218 497 q surového cukru, pfi denofm 
'Zpracováni 4 700 q. Bilého zboži bylo vyrobeno 190844 q. Byl to cukr moučka, krystal, kostky 
'(prodavaly se v lepenkorych krabicich po 5 kg) n cukrového homole. Ty posledni dva druhy se 
prodávaly také, jak si pamatuji, v hrušovanských obchodech. Hotového bílého cukru prodávalo se 
v tuzemsku asi 115 000 q n do ciziny 200 000 - 300 000 q do Rakousko a Šrycar.;ko a dále přes 
TelSt do zámoří, Kampaň trvala 6 - 12 týdcň. Před pfcstavbou továrny pracovalo se šest měsiců. 
'v podniku bylo zamčstnáno 20 ůřcdciků a 105 stálych zaměstnanců. V knmpani pracovalo 661 
'mužů a 462 žen. Denni pruměmá mzda byla u mužů 18 - 24 Kč a 12 - 18 Kě u žen. Při ůkolové 
práci vydělávali dělnici 2 - 3 krát vfce. 

Rafinerie má vlastní elektrárnu. Ve~keré stroje, jež vyráběji cukr jsou poháněny 
elektrickými motory, buď jednotlivě nebo ve skupinách. Proud vyrábí se generátorem na střídavý 
.proud o silném napětí 4500 KWA. Cukrovar dodává proud k osvětlování obce Hrušovan a 
k pohánění hospodňlských strojů' Elektrárna odvádí odpadkovou energii do sitě Západomoravských 
elektrárctt. 
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Při továrně jc z!fzena cihelna na Wbu struskoVÝch cihel. Tyto sc vyráběj! pfidáním fO-
15 % vápna. VyznamenávajI se pevností a nepromokavostí. Za 8 hodin se vyrobí S 000 kusů cihel. 
Pracuje se zde ve dvou směnách. 

K účehlm tovdmim patfi dva bllzké rybníkv. Dodatkem pfipisujeme, že v letech 1911 -
1912 zlídila továrna pro své trvalé zaměstnance dva velké obytné blokv (dodues zvané .vodárna") 
s mnoha byty. Postavil je stavitel liru.! ze Židlochovic. 

Uzayteni rafinerie v roce 1929. 
Konec roku 1929 zaznamenal pokles akcii na newyorské burze, což bylo počátkem světové 

hosoodáhké krize. ktenl byla velmi vlaklá. Ceskosloveosko postibla až v roce 1930 a vyvrcholila 
začátkem roku 1933. Pruvodulm jevem této krize byla velká nezaměstnanost, jak dělnictva tak i 
pracujfci inteligence. 

Hru~ovnny zasáhla krize velmi citelně. V roce 1929 byla prace ve 1.dcjši cukernl rafmedj. 
nejmodernějS! a největ.!1 v CSR, bezohledně zastavena. Akciová společnost volila raději uzavřeni 
rafinerie a propuStěnl velkého počtu zaměstnanců a dělniJru, než snlženl svých bezpracných ziskll. 
Mnoho propuštčných cukrovarnických odborníků opustilo Hnt.!ovany a hledalo zaměstnáni ve·zby
lýcb českých a moravských cukrovan:ch. V mfinerii zústala jen čast zaměstnanců z celkového . 
počtu, a to 22 úlí:dnlkll a 105 stálých zaměstnanců, ktefi prováděli údržbu a demontáž strojů. Tím 
padla také navždy pl'lležitost využiti konjukruty a prosperity cukernl rafinerie, ktenl byla největSím 
obecním poplatníkem. Za celou dobu svého !rváni od roku 1881 do roku 1929 neprojevila 
,~vanská cukernl mrmerie, a.s .... žádný zájem o zve!ebelÚ a zk:rášlem obce. Nemalou vinu na 
tom nesou též obecní rady, které svým nezájmem nevyužily možnosti. které se jim naskýtaly. 

Uzavřeni raHm:rie mělo velký vliv na živoOlÍ ůroveň občanll na~1 obce i okolních. O pracov
ni přiležitost v době dvou až Itiměslěni kampaně pfiSlo přibližně 661 mUŽ\\ o 519 žen. Mnoho rodin 
bylo proto uvrženo do nooostatl-u a bfdy. 

A tak po fadu da.l!icb Jet zůstala budova továrny ncvyužitá a pustá. Mrtvě stáJa a snad 
trpělivě čekala na budoucí svoje probuzeni k dalšímu životu. 

Cukrovar 1929 -1957 - sklady. vojáci. fronta. různé podolky 

Po několika lelech nevyužiti prázdných objektO HnlSovnnské rafinerie byla pronajata část 
velkých továrních objektů firm~ Mocagro. Ta v ní zřídila obilní sklady. Zde n:lili trvalé zaměstnání 
i někteří místnl občané. V zadních volných prostotách ohrazené části rafinerie zřídila si Selská jízda 
stáje pro koně 8 jízdárnu. 

Po nastoleni fBllismu (nacismu) v sousedním Německu se politická vnější i vnitřní siruace 
stále zhoňovala. Sudetoněmecká (Henleinova) stnma postupně zvyšovola své požadavky. Napětí se 
pořád pfiosUovalo. 2 !.květno 1938 vyhlásila v!J\da CSR částeěnOl! mobilizaci a vojenské jednotky 
obsadily pohraniční pevnůstky. Tím byl zrnal'en prwi pfipmvovnný útok na Ceskoslovensko. 

Pro dosaženi lepJI pobotovosti k ochranč hmnic byl do Hrušovan pfcsunut Il.hmničá/ský 
~Tento pfiSeI do obce 22.května 1938. Byl ubytován většinou na vodárně a část také v budo
vě továrny, kdož byly také uskladněny vojenské zásoby. Prapor, který čital asi 800 mužů, byl pů
voduě soustfeděn v Parkánu na Sloveosku (dnes Štúrovo). Pmpor zůstal v HnlSovanech až do 3!. 
července 1939 - tedy do termlou likvidace čsl.annády na počátku okupace. DomnJvám se, že oby
čejnl vojáci byli brzy po 15.blí:znu 1939 z vojny propuštěni. Likvidace majetku provádělo vede
nipmporu. 
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Krátké trváni okleStěné tzv. "Druhé republiky" bylo ukončeno dnem 15.března 1939, kdy i 
zbylé ůzeml CSR bylo okupováno Němci a německou vládou byl zl'lzen "Protektorát Cechy a 
MoravoU. Téhož dne dojel do Hruoovan od Vranovic pancéřový vlak s Němci, Jeteli přebírali všech
ny železniční stanice do administrativní správy ti~kých (n!rnecl-ych) želcmic. 

Po násilném mi~eni CSR. obsadili němečtí vojácj. ktel'i se pi'lbližil i od Židlochovic, rafinerii 
o ubikace ~sl.pmporu o sklady armády. Ve skladecb bylo velké množstvi konzerv a jinýcb potravin, 
oblečení a obutí, zbrani, jízdních kol a motocykhl, což pisatel rohoto článku na vlastni oči viděl . A 
také pozoroval z druhébo patra obecné školy v nasledujlcícb měslcicb náklodní aula, zakrytá plach
~i (lidé je vtipně pojmenovali .. berušk)f'), jef odvážela vlecben vojenský materiál ze zdejší továr
ny. A bylo těcb aut hoduě!! I 

V roce 1940 byly nuceny Iikvidnvat i obilnl sklady Momgro a vyklidit skladované obili. Do 
prostorných budov bývalé rafinerie se nas~hovaJ německý vojenský sklad. Zde na!10 práci několik 
mísmlch občanů. 

Dne l?dubna 1945 za bojů na jižni MQrav~ mezi ustupujiC( německou armádou a postupu
jlcl sovětskou annádou maňála Malinovského byly HruSevany osvobozeny před 18.hodinou. A 
práv! v mto dobu zapnlilj nčmcčtl vojáci spolu se zbylými hrušovanskými Němci cukrovar, změně
ný ve vojenský sklad potravin. látek a výstroje. Za necelé čtvtť hodiny byla čast objektu v plame
I\ech. Také byl německou bombou rozbit jeden rob budovy (na severozápadni stranč) ve 2. a 3.pos
cbodi. Tato část budovy byla pak v prvnlch poválečných letech poslupně opravována. 

V roce 1946 zřídila v budov~ cukrovaru firma. Omninol skladi~tě , montáž a prodej hospodář. 
ských stroj~ z akce UNRRA a zaměstnávala přitom několik mistnich dělnlkú. 

V roce 1941 zase bmčnská hlD13 Momgro obnovila v tovlÍrně sklad obilí ve většim rozsahu. 
Tenlo rok byl rokem velice slichým a úroda obili byla velice slabá. Tehdy docházelo do HruSovan 
ze Sovětského svazu velké množstvl knnného obili. V bývalém cukrovaru byla pak zlízona mela
Sámo. Vět.!i počet dčlnikll zde našel doble placené zam!stnáni. 

V roce 1949 byl QJl!l!Ym.ruIletern zbořený roh budovy cukrovaru. V opraveném objektu byla 
v pHzemi zahájena výroba cementového zboží a tak zde vznikl kompletni závod .. Pfidružená 
~vební výroba". Tím se hodně rozmnožil počet pracovních pffle-1:itosti a tuk dalši občaně zde našli 

· zaměstnáni. Začala sem dojlždčt i řada dělniků zjiných obci. V té době bylo ve vSech závodech 
y fiJUŠOvanech zaměstnáno asi 400 osob. Po kratkém čase byl tento závod přeměněn na .. Ofevatský 
'zlvod" který se hlavně zabýval stavebnlm stolafstvlm a natěročstvim. Závod byl v roce 1957 
likvidován 8 výroba přenesena do jiných závodů nebo pracoven. Vfl~jna zaměstnanců přešlo do 
rióvého závodu ,.Svit". 

Po uvolneni pHzcmí v roce 1954 byl v této části budovy cukernl rafinerie založen závod uli:: 
~Qmomvská Prcfa. nár.podnik Brno. závod Hrušovany u Brna". Původně to bylo vrLkumné praco
,;iště. které mělo vytešit výrobu panelovýcb konstrukci na outomatické lince. Od záři 1958 byla 
'Zabájena sériová výroba panelových konstrukcí pro výstavbu v bm~nském kraji. Závod připravoval 
tI'zapracovával kádry pro novou výrobu prefabn'ká!Ů, ktenl byla dáno do počáteěního provozu 
v roce 1962. V závodě ptuCovalo tehdy asi 20 mfsmich občaml. 

Moravské VÝrobny brniv 
Závod vznikl jako pobočný závod Brno-Komárov v roce 1947 pod jménem Moragro. 

Teprve od počátku roku 1957 zafal vyrábčt pod názvem "Moravské výrobny knniv, n.p.Brno, 
p~voz Hrušovany u Brna". Je umtst! n v některých budovách cukerni rafinerie se vchodem od 
~. Prvnl druh výrobku, který byl hruSovnnskou provozovnou vyníbčn, byla minenilni krmm; 
jllisada. V současné době (kolem roku 1961) vyráběla provozevno již 19 až 21 druhů bílkovinných 
šmc!s( a koncentrátů. V počátku bylo zde zaměsbláno asi 25 pracujícic~ v pozdější době 79 
praco~ z loho 55 mužů a 24 žen. Provozovna má. patronátnf smlouvu s JZD Sobotovice. Je zde 
.~gilol budebnl kroužek, vedený s.Křenkem ze Židlochovic. Každým rokem zde probibá Závodnl 
.lkolo pnlce k prohlubováni odborných znalost! zaměstnaných pracovn!ků. V těch letech dosáhla 
fma .,Moragro" prům~mé měsiční výroby 200 vagonů umělých krmiv. 
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Cukrovar - obuvnickV závod Svit. ZGK. 

Podle záznamů obecni krooiky: 
Koncem roku 1957 po dohodě s ministerstvem spotřebního průmyslu a KNV v Brně 

byl v Hru!ovanech zrušen dosavadní dřevařský závod a předa.n do užívání národnímu podniku 
• .sv iť' v Gottwaldově pro zavedení nejdříve dřevařských výrobků a polotovaru se zaměřením na 
blavni výrobu tj. výrobu kožené a ostatní obuvi. 

, Závo~ ~vjt z:tčínal cc":em s poč~em 47 lidí, ze kterých byl utvořen provoz na výrobu kopy
tovych a napmákovych krychh se stolarskou dílnou. Pro rozvoj závodu byli pojimáni zaměstnanci 
z Hrušovan a okoli, ponejvíce ženy z doma.cnosti, které předtím neměly žádnou pracovní phležitost. 
V roce 1958 byl založen dalšf provoz,. a to VÝroba kožené a také textilní obuvi. Závod se rychle 
rozrůstal a koncem roku 1960 jebo zaměstnanost stoupla na cca. I 600 zaměstnanců, z toho 1 000 
žen a 600 mužů 8 mladistvých. 

Pr~ zajištění produktivitY,Práce a plnění výroby zboží. byly zřizovány nové technologiCké 
postupy vyroby a zlepšena orgamzace práce. Vedení závodu prova.dčlo II všech zaměstnanců 
školení v základech technickeho minima. Sociálni zařízeni bylo postupn! budováno v celém závo
dě. Závod T?ěl p_atronát nad Národn~ školou a JZD Hruš_ovany. V závodě se uplatňovaly tyto 
společenske složky: ČSM. ČSČK, CSPD, SV323Illl a SCSP. Kromě tobo bylo v činnosti 7 
zájmových kronžků. 

Rozmach autobusove dopravY: 
V roce 1961 projfždi obci v obou směrech 17 autobusů . Celkem do Hrušovan 

přijíždí a odjíždí 53 autobusů . Průběžné tratě skrz Hrušovany jsou: 
Židlochovice - Troskotovice, Židlochovice - Pravlov - Dolní Kounice. 

Ze čtyř směrů do Hrušovan autobusy dojfždějí nebo odjíždějí: 
. Hrušovany - Opatovice, Hrušovany - Těš:my, Hru!ovany - Šitbořice - Bole-

radice, Hrušovany - Přibice -lvaň. 

Tento velký rozmach způsobil n.p. Svit, který potřeboval pro své zaměstnance z okolních 
obci vhodnou dopravu do práce. . 

Stavba. autobusového nadražj byla uskutečněna v prostoru' před závodem celkem rychle a 
ukončena byla v roce 1969. Celkový náklad na opravu vozovky i na stavbu kanalizace v ulici Jiřího 
z Poděbrad, jakož i samotná stavba autobusového nádraží byla v hodnotě I 500000 Kčs. Na výstav
bu se podilol n.p.Svit částkou 700 000 Kčs. 

V roce 1968 byla zabájena VÝstavba osmipodlažního internátu nákladem 8 mil. Kčs. V tomto 
internátu získalo mnoho svobodných pracovníků bydlení a několik rodin i bytové jednotky 
. '! roce 1,96.! ~yl~ jednáno se zástupci n.p.Svit o výstavbě 3 činžovních domů o 64 bytových 
Jc~notk8ch na sldhs~ Nlva na pozemcích za Bartoňkovým a projednán výkup těchlo pozemků. 
Vystavba byla schvalena v roce 1969 a v následujících letech započata. 

Vznik. provoz a rozvoj obuvnického závodu podle brožury Závod" Gustm'a Klimenta l1.p. 
BOPO Hrošovanv u Bma, vYdané k 30. VÝročí závodu v roce 1987. 

Zpočátku patřil obuvnický závod pod n.p.Svit Gottwaldov (does Zlln) a v roce 1974 v rámci 
delimitace přešel závod pod ZKG,n.p.Třebíč-Borovin8. Za uplynulých 30 let bylo v závodě 
vyrobeno 276 milionů páni obuvi v celkové hodnotě 6 592 milionů Kčs. V současné době (1987) 
produkuje závod více než 1 I mil .párU. ročně a 1/4 z nich je určena pro export. V prvopočátku se 
vyráběla kožena. kožená a textilní vycházková obuv, nyní především domácí textilní obuv. V rámci 
závodu je ~jišťov~ dlevovýroba a kovovýroba pro výrobu vysekávacích a šicích strojů. V závo
dě bylo take zaměstnano 110 prncovníJaj z Kuby a Vietnamské socialistické republiky. 
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VÝVoj :zavodu v hlavních ukazatelích: 

VYroba v tis.par. ve výr.zb. v tis.Kč průmpočet pro prCun.mzda prodpráce na I prac.ve 
výrobčzbo.tí 

1958 1687 23896 531 1198 45002 
1962 6 202 1\3 999 1824 1258 62500 
Í 967 10300 166854 1424 1369 68834 
1971 10774 239693 . 2366 1748 101307 
1975 10759 335049 2430 2075 137880 
1980 \0993 329454 2255 2435 146099 
1986 10 634 331412 2025 2.751 163 660 

Velkého pokroku bylo dosaženo na úseku investiční vVstavby: 
Výměna oken v hlavni výrobní budově, politicko--výchovný kabinet 

ye vile, vybudování sociálního zařizeni, rekonstrukce objektu .. Věž", kde byla vybudována nová 
kuchyně, jfdelna, kantýna, moderní skladové hospodářství a odpovidající sociální zařízení. 

Bohužel, Zll celou dobu 30 let závod. nepřikročil k opravě venkovní fasády. takže tovéÍmí 
budova měla řadu l.et stále odpuzující vzhled. 

Za příkladnou práci a yýznarnný podíl na výsledcích a rozvoji závodu v podobě vyzn::unená
ní, čestného uznáni, plaket a odznaků získalo za uplynulé období na 250 pracovníků. 

Za dobře vykonanou práci mohli naši pracující užívat výběrovou a podnikovou tuzemskou 
rekreaci, závodní rekreaci tuzemskou i zahraniční, pro svoje děti dětskou rekreaci a dospěli pracov
mci lázeňskou péči. O zdraví zaměstnanců pečují v závodní ambulanci 4 lékaři , z toho jeden 
gynekolog a jeden zubař. 

Zavod. obhospodařoval v té době 126 bytů v sidlišti a 4 bvtv v dvojdomcích. Dále slouží 
~ ubytování pracovníků 53 buněk v internátě. 

Nemalá pozornost byla věnova.na kultumúnu \rvžití našich pracovníků návštěvou divadel. 
estrádoich a filmových předSIaVeDi. Pro akce pof:idané závodem (MDŽ apod.) byla VYUŽiván. 
'vlastní hudební tělesa: 

Soubor Bopovanka, tanečni orchestr Jupiter a Malá muzika. 
Sportovní činnost se odvíjela v kopané, odbíjené, nohejbalu, stolním tenisu a tenisu. 

Sportovnf zápoleni se pořádalo s družebními zá.vody Intra Henha v NDR a Elektrovod Sence. 
V zimě se pořádaly lyžařské zájezdy do hor a koupaní v krytém bazénu v Blučině. 

Družba spolupráce přátelství . 

Družební spolupráce byla udržována především s NDR lotra Henha, Elektrovod Sencc a Po
met Poznaň v PLR. Dobrá spolupráce byla s Výzkumným ústavem v Pohořelicich, zS Židlochovice 
Íl MŠ Hrušovany. 

Činnost celozó.vodni organizace SSM byla řízena CZV SSM a měla 70 členů, k"teři se 
Zúčastňovali politických, kulturnlch., sportovních a dalších akcL 

V celé historii závodu od jeho založení sehdvala rozhodující úlohu cclo:zavodní organizace 
~ která sledovala svou činností prosazování celospolečenských zájmů ve prospěch budování 
socialistické společnosti. Po letech 1968 - 1969 dokázBl. KSČ v závodě udržel svůj vliv a 
posílením dělnického zastoupení pokračovat v nastoupené cestě . 

ČiMost odborová. V závodě bylo evidováno 2 863 členů ROH. Z tohoto počtu bylo 187 pra-
9ujících důcbodcň, 350 nepracujících důchodců a 200 žen na mateřskě dovolené. Ze stálých 
pmcovniků bylo 2 126 členti ROH. Těžištěm ČiMOSti odborů bylo naplňování ekonomické a 
sociální politiky prostfednictvím kolektivních smluv. Pracovni iniciativa byla zajišťována působe
nim Brigád socialistické práce a uzavíráním závazků. Tak byla vybudov:ina čistička odpadních vod. 
v rekreačním středisku Stříbský mlýn. Dále zakoupeno 6 rekreačních vozů k táboření. Na pionýrské 
tábory se vynakládalo ročně J 50 tisíc Kčs. V zájmové činnosti pracoval fotografický, rozhlasový a 
~udební kroužek. K zabezpečení veškeré činnosti použivalo ROH finančních prostředkU ve výši 
I 378 503 Kčs. 
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Poslední roky obuvnické výroby v Hnclovanech. 
Po pádu komunistického zřizení v CSSR, zabájeném v listopadu 1989 nastaly zásadní změ

ny v politickém zřízení státu a také v hospodářské činnosti. Obrovské odbyti!tě od nás na východ 
ztratilo schopnost platit, velké slátnI a národní podniky se začaly privatizovat. V HrWovanech za
hájil práci podnik Bolex". který z různých příčin up.dlla!<, že z 2 500 zaměstnanců klesl jeho stav 
do 3l.března 1998 pod 300 lidi a finna Botex skončila s vlastni výrobou. 

V roce 1990 se objevuje na scéně německá finn8 ROMIKA 2 Trevíru od Lucemburských 
hranic. Tato vytábl pohodlné domácí, lehké sportovru i vycházkové boty se značkou ROMIKA. 
Jsou vyráběny novou technologii. kdy na předem zhotovené svršky se na vstřikovacích lisech n8-
st!ikají podešve z wnělo hmoty polyuretanu (PUR). Po překonáni počátečních potíži se podařilo vy
robit I, I milionů párů bot za rok. 

Pro různč komplikace byla nakonec založena nová česká fimw., akc.spoletnost s kapitálovou 
účasti 66 % matehké Iinny ROMlKA,Trier a 34 % českých akcionářů UNIFlN REALITY, akc.sp. 
ROMIKA· lNDUSTR!ES zahájila činnost I.dubna 1998 s 250 zaměstnanci a výrobou 55 párů ' 
obuvi měsfčně. Od července se zvýšil počet zaměstnam:;l1 na 320 a jeho měsfční produkce slo~pla 
na 82 300 páni obuvi. Z toho je zřejmé, že výroba obuvi v Hrušovanech neskončila, ale že naopak 
nabírá nový dech a tempo. 

Do budoucna se počítá s výstavbou nové výrobní haly nákladem cca 60 miliomj Kč. Ta by 
po všech stránkách vyhovovala podmínkám moderní produkce a nezávadné práce. Zda-li se usku
teční tyto plány, není možno S určitostí tvrdit To záleží na celkové hospodářské situaci v Evropě 
nebo i ve světě. 

Závěrem 

Z celého výše uvedeného popisu existence 120 roků "Cukrovaru" v Hru.šovancch je 
zřejmé, že i neživé stavby mívají zajímavou historii. To se ukázalo pn sepisování tohoto článku, 

který jsem věnoval k oslavám .. 750;výroČí Hru~ovan". 
Přitom jsem často vzpomínal na svoje prožité dětstvi i mládí v této obci. Přeji všem 

občanům, aby svou prací i jinou činností pňspívali ke zlepšováni vzhledu obce:) zvyšováni její 
kulturní úrovně. 

V žabčiclch dne 15.1edna 2002 
Zdeněk Koníček 
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Hospodářství V obci 

Hrušovany byly od nepam!ti zemědělskou usedlosti. Množství poli, pastvin a luk bylo 
zdrojem obživy většiny rodin. V roce 1840 byl sepsán podrobný po~~s hospodái1;tvi v Hrušo
vanech. Podle sčltáni z uvedeného roku měla obec 63 I obyvatel, kten tvořil! 136 rodin a 
bydleli v 99 domech. Zem!dělstvim se živilo I 19 rodin. Obvyklou jejich potravou byl dobrý 
žitný chléb, moučník, proso, hrách, čočka, fazole, brambory, zeli a řepa. V lotě zelenina 
doplněná v nedělich a o svátcích masem (dnibež:Í, vepřové, hovězí a skopové). 

V obci se choval tento dobytek: 
Tažnikoně 

Hřibata 
Býci 
Voli 
Krávy 
Jalovice 
Ovce 
Kozy 
Prasata 

81 ks 
7 ks 
2 ks 
2 ks 

\06 ks 
94 ks 

232 ks 
I ks 

132 ks 

Stav dobytknje rok od roku různý, zvláště se zvyšujI jeho stavy najafe a v létě 
a snižují se na podzim (hlavně u ovcí a prasat). Ai. po zmšení roboty (1848) se II nás objevuje 
chov koz. hlavně u chudého lidu. 

Konč byli středního domácího plemene, částečně z vlastního chovu nebo náku~ 
pu. Po celou zimu byli Imneni jetelem a senem, pn namáhavých pracích ovsem. Protože obec 
měla dobré louky i pastviny, byli koně v létě knneni zeleným knnivem. 
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Hovězí dobytek byl domácího plemene z vlastního chovu. V zimě se knni! 
trochou seoa a otavy, hlavně ale slámou. Přes léto bývnl na pastvě. Před výše uvedeným 
rokem začali rolníci používat krav i k potažním pracím na svých polích. Mléko i vyrobené 
máslo se větším dilem spotřebovávalo v domácnostecb. 

Ovce vě~inou patřily sousednim pohořelickým židům. Byly dávány našim 
rolnfkům na chov za poloviční užitek - vlnu ajehňata. Ovce se v zimě krmily jen slámou, 
v létě byly Da pastvě. 

Prasatn byla z vlastního chovu různých plemen. V létě se vyháněla na pastvu 
na úhory a strniska. Mimo to dostávala vypletou trávu a. kuchyňské odpadky. Na podzim začal 
jejich výkrm brambory, žitem, ječným šrotem a k-ukuřici. V zimě se zčásti prodávala řezníko
vi. Jedna až dvě plemenice přezimovávaly při obyčejném knnení. 

Větší grunty chovaly obyčejně dva až tři tažné koně a jedno hříbě. dvě až tři krávy, 
dvě jalovice, dvacet až dvacet pět ovcí a čtyfi až osm prasat. 

Drůbeže se nechovalo mnoho. Chovaly se obyčejné domácí slepice, kachny a husy. 
Obchodnici některou drůbež skupovávali a prodávali ve městech. 

Rozděleni celkové plochy kat. území Hrušo .... an dle už itku (rok /840) 

Celkem pOllŽ. plocha 
NeproduA1ivní 

Neplodná 

715,32 ha tj. 96,8 % z celkové plochy 
4,14 ha Ij. 0,6 % 

19.5 ha tj. 2.6 % 

V obci se pěstovala na polfcb pšenice, žito, ječmen a oves. V menší miře proso, 
kukuřice, hrách, čočka. fazole , brambory. Vyjímečně len a konopi. První zmínka o pěstováni 
brambor je v soupise škod pn francouzské invazi v roce t 80S. 
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. MUDr. Hynek Světlík 

Do Hrušovan se tento doklor přistěhoval v roce 1905. 
ZaČal zde pracovat jako závodní lékař cukrovaru a současně 
jako obvodní lékař. Narodil se 2.ledna 1875 v Rosicích v rodině 
stavitele Hynka Svc!tlíka - aktivního pracovníka v hasičské 
župě, který současně stál i u zrodu mnoha rosických spolků. 

Jeho syn Hynek se po příchodu do Hrušovan začal 
vážně podílet na veřejném životě obce. Již v roce 1906 byl 
hlavním organizátorem při přípravě založeni spolku dobrovol
ných hasičů. Své vlastenecké úsili a organizační schopnosti 
věnoval i práci v okolí, hlavně v Židlochovicích. Tam byl 
27.záfi 1907 zvoleD starostou župy hasičské, pro židlochovický 

souclni okres č.44. V tehdejši době, kdy v okolí žilo mnoho občanů německé národnosti, tO 

mělo velký vliv na povznesení českého podvědomí. 
Po vmiku republiky jmenoval zemský národnJ výbor v Brně MUDr. Světlika velite

lem československého praporu okresu Židlochovic, který měl za úkol zajistit bezpečnost 
celého kraje. Židlochovická župa byla v letech 1918-19 pevným a dobře organizovaným 
útvarem. Když začal působit bývalý vojenský pluk č.99, židlochovický pluk byl rozpuštěn. 

MUDr. Světlík se též významně zasloužil spolu se členy župy o vznik okresního 
spolku československého červeného kříže v Židlochovicích v roce 1920. Doe 18.března 1923 
byla hasičská župa v Židlochovicích přejmenována na hasičskou župu Dr. Světlíka okresu 
židlochovického č 44. MUDr. Hynek Světlík předal v roce 1930 prezidentu Masarykovi 
diplom a odznak čestného člena této župy. 

Jeho neštěstím byl soukromý život. První manželství bylo rozvedeno a další finanční 
zavazky, které vznikly zjeho ručení ve spolkové činnosti mělo za následek, že v letech 1927 
_ 39 činilj.ho celkový dluh až 539937 korun. Nejhorši však pro něj bylo druhé mamelstvi, 
kde pod silným vlivem manželi--y (byla mladší o 32 let) přijal v roce 1940 německé občan
stvi. Sám pomohl mnoha českým rodinám tim, že jim vydavallékalská VYSVědčení o zdravot
ní neschopnosti a lim je zachránil před nuceným nasazením do říše. 

MUDR Hynek Světlík nemocen. vyčerpán tělesně i duševně umírá 22.dubna 1945. Je
ho druhá manželka umírá S.srpna 1946 ve věku 41 let na rakovinu žaludku, 

Na prvni valné hromadě župy hasičské židlochovické po osvobozeni - 2.záfi 1945 byl 
'MUDr. H. Světlík prohlášen za zrádce národa, naičen z kolaborace s německými okupanty a 
označen za udavače JUDr. Františka Čermáka a ostatních členů odbojové skupiny Obrana 
národa. Bylo odstraněno jeho jméno z názvu župy a byl posmrtně ze župy vyloučen. Nafčení 
z udání JUDr. Čermáka se ukázalo později jako nepravdive. 

Ještě dnes mnozi pamětníci vzpominBji s láskou na svého pana doktora, člověka, který 
se svoji veřejnou činností zasloužilo povznesení života na vesnicích v širokém okol!. Je 

. smutné. že dnešní generace pti zmínce o doktoru SvětHkovi nevi, kdo to vlastně byl. 
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Průvodce po zajímavostech obce 

Hrušovany u Brna 

PRůVODCE PO ZAJfMAVOSTECH OBCE HRUSOVANY U BRNA 

F 
Fischova vila 

Dům, který stojí v ulici Tyršova čp. I71~ si nechal postavit v roce 1898 statkář 
JllJl fischa. Stavbu mu provedl stavitel Karel Jirusch ze Židlochovic. Jaa Fischa v něm 
bydlel se svoji rodinou až do roku 1945. Po druhé světové válce mu byl veškerý majetek 
zkonfiskovan. Dům přešel do vlastnictví MNV Hrušovany u Brna. V roce 1953 byl dům 
pronajat na dvacet roků církvi teskoslovenské husitské, která uvedený dóm v roce 1965 
odkoupila. 

SI 



PRůVODCE PO ZAJi!-1AVOS-reCH OBCE HRUSOVANY U BRNA 

Fischův statek 

Naproti Fischově vile, kde dnes stoji bytovky na ulici Žižkova, se v minulosti nacházely 
hospodářské budovy a ubytovny pro pracovníky Fischova statku. Tomuto místu se dodnes říká 
"na Fišáku". 

F 

Statek koupil statkát Jan Fischa v roce 1893 za 34 033 zl. K tomuto statku patřily domy čp. 
13,65 a 74. Fischa byl dobIÝID hospodářem. Snažil se scelit pozemky ve vě~i celky, ale na své 
dělnlky byl neúměrně přísný. V roce 1922 prodává! svOj nemovitý majetek svému synovi Eduama
vi ajeho ženě. Syn zavedl pěsto"ání zeleniny ve velkém. Za druhé světové války se hJásil k ,němec
ké národnosti. Z této skutečnosti uplatňoval veškeré výhody. V obdobi nedostatk"U pracovních'sil si 
formou příkazu žádal na obecnún úřadě při sezonních pracích brigádníky. Byl schopen za neupo
slechnutí ph'aru k pr.ici tyto osoby i zažalovat Tresty byly jak peněžní, tak i odsouzeni k několika
dennímu vězeni. V roce 1942 vlastnil Fischa Eduard 67 ha poli, 94 aru zahrad a 60 m' pasrvin. 

15.dubna 1945 se Fischova rodina rozhodla opustit statek i republiku. Po valee byl jejich 
majetek zkonfiskován. Po roce 1948 byly veškeré hospodářské budovy rozebrány. Později se 
ukázalo, že to byla nenapravitelná chyba. Zůstalo zde pusté misto, kde byla postavena v roce 1977 
první ze tři vícepodlažních bytovek. 
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H 

Hřbitov 

Hrušovanští pochovávali své mrtvé vždy v Unkovicich, kde jim patřila polovina hroitova. 
~í hróitov byl v Hrušovanech zřízen v roce 1764 II dn~niho podjezdu, kde je dnes v parčiku 
:PQin.o.ik. z J.světové války. Tento starý hfbitov byl oficiálně zrušen v roce 1919. Al do roku 1936 byl 
hr"bitav zachován jako menší park, avšak při stavbě druhé koleje a podjezdu musela být část 
~itova úplně mIšena. 

Již v roce 1885 se obecní výbor rozhodoval, zda stávající hřbitov ro~íří nebo postavf 
hřbitov nový. O rok později byla ustanovena komise pro stavbu nového htbitOVB. Okresní hejtman 
,stavbu schválil, ale současně ustanovíllhůtu tři měsíců pro ukončení stavby. Po této době zakáznl 
'dalnpochovávání na starém hřbitově. Přes urgence a vyhnižky úfadll se zatím hřbitov nestavěl
,pro vYsokou cenu pozemku. Majitelé pozemku chtěli za jeden Slib půdy tři zl. V Brně na stavbě 
ifJstfednibo hřbitova stál jeden sáh půdy 1,90 zl. Nad cenou hrušovanských pozemků se divil i 
MOravský zemský výbor. Až v roce 1891 byla konečně vym!řena plocha 600 sáhů a zahájena 
sta"ba, Obecní výbor se rozhodl uzavřlt na tuto stavbu půjčku 2 499,90 zl. Ke stavbě byl pozvon 
zednický mistr 1. Horák ze Židlochovic. Prvni pohřeb zde byl usl;uteěněn v lednu 1892. Cesta na 
'l1fbitov vedla ulicí Havlíčkovou kolem domu čp. 191 a uličkou přes železniční trnť. Až po výstavbě 
železničního podjezdu byla upravena cesta dnešní. 

V roce 1955 - 61 byla provedena přestavba stávajícího hřbitova. Tato spočívala ve zvětšeni 
áž o 400 míst. 
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" 

K 
Kalich 

Památkou na nekatolfky je románský k.!ilicb. umístěný 
v unkovském kostele, kam byli hrtclovanšti pfifařeni . Kalich 
daroval Jura Grun ... s jinými hrušovanskými sousedy (purkmistr 
s konšely) v roce 1593. Tento románský ka!icbje vysoký 25 cm, 
v podstavc1 průměr 14 cm. Šestiboké nohy, šikmé stěny končí 
v polokruhu, na nich jsou vyryta jména jeho dárců: 

ZVM I GEDEICHTN IVS * DER I HERREN I 
VRBAN I MARCVS '1 
1*5 *9 * 31-IIVRA' GRVNAR *I-ISSIMON' LVDL '1._ 
I 

TOMASS * SSEPKV • I-I MA THA VSS * 
DRZICZKV *1-1 PA WEL' 

SSEPKV *1-

Jsou to jména představitelů obce - rychtáře a obecních 
radních. Tento kalich byl v roce 1884 na výstaVě církevního 
umění v Průmyslovém muzeu v Prue. Používal se až do polovi
ny dvacátého století o velkých svátcích při mši. 

',' 
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K 

Kamenné kříže 
Ve venkovském prosďedi lze najít různé církevní památky. K nejrozšířenějším patří 

kříže. Jako symbol křesťanské víry se stavěly II hlavních cest do vesnice, na návsích, na 
rozcestích nebo na místech nešťastné události. Téměř ke každému se váže lidský příběh, dnes 
už mnohdy zapomenutý. Důvody postaveni takových křížů byly různé, např. muž se navrátil 
z války, nešťastné událostí y rodině nebo neobvyklé události. 

V obci bylo deset kříž1\. Jeden stá! II cesty do Unkovic před lokálkou - dnes je již 
zničcný. Druhý byl na Nivě u vily statkáfc Fische (u silnice do piskovny). Třeti v ulici Jana 
Koziny u domu čp. 91. Tento křižpocházi z roku 1896. Čtvrtý lďižje na ulici Masarykové 
čp.6 - tento lďit pochází z roku 1885. Pátý křiž je II polni cesly z Vodárny do Židlochovic 
(Na loukách), tento je z roku 1912. Šestý kříž se nalézá u cesty 2 Hrušovan do Židlochovic a 
len je z roku 1874. Sedmý kříž je na téže cestě do Židlochovic. je z roku 1897. DBlSllďiž, 
v osmý. se nalézal ve vino~dech na Červených vrchácb. Devátý kfižje u silnice 

. Nejznámější (desátý) křiž v Hrušovanech je rovněž 

Tento kamenný křiž z roku 1781 byl 
postaven před. bývalým starým hr"'bitovem na 
paměť veliké boufe s krupobitlm ze 6.7.1781, 
která zničila celou úrodu nejen v Hrušovanech, 
ale i v celém okolí . Na památku toho koupili 
hrušovanšti kamenný lďiž. Je podobný křiži u 
cesty na Výhon v Židlochovicích. Je dílem 
tehdejšího židlochovického sochaře Jana Sternn, 
který tvořil velká díla a dodával je do širokého 
okolí. Vytvořil sochy čtyř svatých, stojících dnes 
při cest! na nádvofi zámku, ale i sochy, které 
jsou umlstěny na schodišti před kostelem. 
Pracoval s pfskovcem, lámaným na Výhoně. 

Hrušovanšti si ale tento J. .. tiž u Stemn 
neobjednali. Byl vyhotoven asi pro německou 
obec a nebyl jí předán. Jinak si nedovedeme 
vysvětli~ že by si české Hrušovany objednaly 
křiž, Inerý nesl na čelní stranč německý napis: 
.. /HR alle die ihr auJ dem Weg vorObegehet 
merkel unci sehet ob irgend ein Schmerzen sie 
Gleich meillel1 Schmerz 1781 ". 

Vzadu na křiži stoji napsáno: ..Dne 6.juJj hntšovons/..ým. hUllkovským, žabčickým, 
pnsnolickým. nosislavs/..ým, židlochovickým, pOllouklo. Ó P. Ježiši ochraň nás od lako"ého 
neštéstí" . 

V minulosti se dlouho udržoval zvyk~ kdy na Velikonoce chodil od Zeleného čtvrtka do 
Bílé soboty pnivod hrkaČ"Ů. který prochazel celou vesnici a II každého kříže se zastavil, 
všichni se pomodlili a opět v průvodu šli k dalšímu křiži. 
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K 
Kasárna 

Jednopatrový dúm čp. 224 stoji na ulici Jiřího z Poděbrad. Rok po výstavbě 
cukrovaru si majitelé společnosti nechali postavit pro své sezónní zaměstnance poscho
ďovou budovu. Celkem zde bylo 22 pokojů. Tyto místnosti používali znmi!smanci jen po 
dobu šesti měsíců, kdy trvala sezónní práce v cukrovaru. 

Od nepaměti se tomuto domu v Hrušovanech jinak neřekne než .,Kasárna". 
V minulosti neexistovaly vojeDske posádky a vojáci byli u~ytováni po vesnicích. Tak tomu 
bylo i v Hrušovanech. Obec měla s jejich ubytováO.im velké starosti. Můžeme se domnívat, 
že v době, kdy byla budova volná, zde vojáci bydleli. 

V roce 1918 zde rovněž byla umístěna pošta, kteráje zde dodnes. 

PRŮVODCE PO ZAJIMAVOSTECH OBCE HRUSOVANY U BRNA 

L 
Lidový dům - Orlovna 

Dům byl vybudován Teodorem Schmidtem l části zahrady jeho domu čp . • v roce 
1913. Budova m~Ja tě locvičný sál, jeviště a šaoly. Byla pronajímana pro potřeby tělovýchov
néjednoty Sokol. Jednota po vybudováoi (1924) své budovy ukončila nájem a nájemce 
prodával dům lidové jednotě pro tělovýcbovnoujednotu Orel a pro podniky Str.lny lidové za 
60000 korun a nazvala ji Lidovým domem. 22.11.1932 se připisuje dúm člslo 296 spolku.pro 
udržování lidového domu .. Orlovny". V roce 1951 byl spolek rozpuštěn a budova byla " 
přidělena MNV. Do roku 1961 zde měla provozovna Ořevospoje sklad hotových výmbk'Ů. 
V tomto roce MNV budovu odprodalo JZO pro zřizenl družstevniho domu za 15 000 korun. 
Budova byla v roce 1999 zbourána. 

57 



PRÚVOOCE PO ZAJIMAVOSTECH OBCE HRUŠOVANY U BRNA 

L 
Loosova vila 

Na zakázku brněnského 
podnikatele a ředitele 
hrušovanského cukrovaru dr. Viktora 
Bauera naVIhI v roce 1916 architekt 
Adolf Loos rodinný dům se zahrddou. 
Byla to první stavba na Moravě 
s rovnou střechou. Ředitel Bauer 
nenutil stavitele k hODosně zdobenýin 
objektíun. ale respektoval architekt9"' 
vo hledilni jednoduchého výrazu 
stavby, zabíhajicího až k typovému 
projektu a dílu. Architekt navrhl i 
vnější tvruy nové továrny -
llrmovanské cukerní rafinerie. 

Adolf Loos se narodil 
v roce 1870 v Brně a svým 
uměleckým dUem světově proslavil 
moravskou metropoli. Byl synem 
kamenického mistra a sochaře. 
Studoval na gymnáziu v Rakousku, 
potom stavitelství na ryšši 
průmyslové škole v Liberci, nějakou 
dobu pracoval jako zedník a studia 
dokqočil na vysoké technické škole 
v DriIžďanecb. Projektoval hlavně na 
Moravě, v Čechách, ve Švýcarsku a 
ve Francii. Na Moravě bylo 
postaveno nemálo staveb podle 

LOOJOWlli!Q po sun'dml úpnn'l (7Uh. 2U-stoltfl) Loosova návrhu. Mnoho jich bylo· 

AI.I/LOOj 

přestavčno nebo mičeno. Vila je jedinou památkou., chráněnou 
funkcionalistickou stavbou v okrese Brno-venkov. 

Rekonstrukci vznikly zde nejprve byty závodu Svit, n.p. 
Gottwaldov. Novými úpravami zde bylo vybudováno jeho zdravotni 
stfedisko, kterě zde působilo až do devadesátých let dvacátébo stoletÍ. 
V současné době je budova uzavřena a cbátrá. 
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• Kradlov-

• Niva-

• Zahumny-

• Vodáma-

• Kasárna-

• Kuzina-

• Střibmice -

M 
Místní názvy 

dffve zde byly veliké zahrady a pole, kde se rozmábal polni pych a 
pytláctvi. Nejeden hrušovanský občan byl tělesně i peněžitě ztrestán a 
někdy i posazen do mistnf šatlavy. (Dnes ulice Sušilova). 

v Hrušovanech to byly neobdělávané pole, pastviny a lesy. Ai n. po
čátku 20.stoletl zde začala výstavba rodinných domků. 

hrušovanští zde ~li postaveny stodoly, do kterých se sváželo poseče
né obili. Ve stodole bylo místo s upěchovanou půdou, které slouži lo 
k mlácení obilí. TOlo místo se nazývalo humno. Dnes se ulice jmenuje 
Havlíčkova. 

název pochází z doby, kdy cukrovamí rafinerie využívala pro svoji 
provomí činnost silné vodni prameny, bývalý továm.i rybnrk i říčku 
Satavu. Původní název •• Vodní stanice" se změnil na •• Vodárnu·'. 

budova patřila cukrovaru a bydleli v ní sezónni dělníci. V době, kdy 
zde nikdo nepobýval, mohli zde býti ubytováni vojáci. Obec se o ně 
musela postarat. Když nebylo místo kjcjich ubytováni, používala asi 
tuto budovu. (Dnes ulice Ji/iho z Poděbr.ld. v části budovy je pošta). 

dnes předpokládáme. že se jedná o zkomolený název ulice. Dříve se 
ulice jmenovala .. Kozi". Vyjadřovala větší počet koz, které se zde 
chovaly. Dnes ulice Jana Koziny. 

podle pramenů až do začátku 18.století jediná obchodní cesta 
z Pohořelic do Židlochovic. Převáželo se po ní různé zboží. podle ústní
ho podání pamětníků se cestou vozilo i sthbro. Je možné, že ex.istuje i 
jiné, nám neznáme. vysvětlení. Ulice se dříve jmenovala "Stříbrná 
ulice", dnes se nazývá .,Kosmákova". 

• Cervené vrchy - pro charakteristické zbarvení písku a půdy. 

• Vembly-

• Šimlochy-

• Hliník
[Na hlinku] 

místu se lak začalo říkat po mistrovství svěla v kQpané, které se konalo 
v Anglii. Finálový zápas se hr:il na stadionu ve Wembley. Dřive se 
místo nazývalo ,,za mlýnem". 

zkomolený německý název údolí, v českém překladu znamená "Krásná 
díra". 

bylo 10 uústo, kde si asi vesničané vybírali hlínu na stavbu svých ph'byt
ků (nepálená cihla, zvaaá kOlovice). Zůstala zde veliká prohlubaň. 
Za dešťů zde stékala voda z celého okolf a vytvářela velké jezero. V roce 
1936 při stavbě podjezdu se vyvážená hlína použila ke srovnáni této pro
hlubně. Dnes je zde park a nákupní stfedisko. 
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• Stáváni- název pochází asi i doby, kdy se zde začaly ke konci 19.století stavět 
nové domky. Lidé tomuto místu začali říkat • .Na stávání" (tam, kde se 
stavl). DDes je to součást ulice Havlíčkovy a pozemky u železniční trati 
li ti'ech mostů. 

V roce 1909 měla obec tyto ulice: 

Hlavni ulice (dndni Masarykova) 
Korl ulice (dnelni uL Jaoa Koziny) 
Zadoí ulice (dndní Palackého) 
StfIllrná uUce (dnelni Kosmáková) 
Tov'rní ulice (dne~ni autobusové nádraží) 
Po§tovoi ulice 
Dob)16 trh (je mOŽllé, že je to dnešní ulice Havlíčkova) 
Nádrai.ní ulice 
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Mlýn 
M 

Mlynářské 
řemeslo je nesporně 
jedním z nej!itllclich a 
ncjddležitějších femesl 
u oás. Stav mlynářský 
býval již od pradávna 
velmi vážený a 
uznávaný. Momv8. 
zvlálti! bohatá oa 
zemědělské plodiny. 
bývala koncem 
stfedověku poseta 
podcl potoků a řek 
četnými mlýny. 
zbudovanými 
na vysoké úrovni. 

Mlýn v Hrušovanech byl vysmvěn asi před rokem 1456 a dodnes palfí k nejstarlHm 
domům v obci . PrvnI písemná zmínka je z roku 1590, kdy mlýn prodal rychtář II obec bruSo· 
vanská za 580 zlatých 1tehořovi Volgemůtovi, mlynáři z Komárova. Za třicetileté války si 
Vrchnost vzala mlýn do svého majetku. V roce 1712 prodává hrabě Sinzendorf Fridrichu 
Merkudovi dědičný pacht až do zrušení roboty. Při prodeji mlýna měla vrchnost předJrupní 
právo a nařídila. že hrWovan.ští budou mlít jen zde. Vyjímečně se mohlo mletí provést jinde 
jen v případech technických problémů mlýna. 

Základnl zdivo je z kamene a obytné části mlýna jsou z cihel. Průtok vody umožňoval 
mlet[ 240 až 270 dní v roce. Mlýn bylo dvou složenich, tzn. že mčl dvě kola. Jedno se poUŽí· 
valo k pohonu špičáku a lroťáku a drultého kola k pohonu mlecích kamenů. Později; když byl 
nedostatek vody, pustil se na výpomoc i elektrický motor. Včtšinou se mlelo žito, později 
pšenice a proso. Ke konci provozu mlýna se zde jen šrotovalo. 

Něktefi majitelé hrušovanského mlýna: 

I S90 - Řehoř Volgemůt. Po jeho Ílmrti mlýn vlastnila jeho manželka Anna. 
1626 - Havel Gacemgarten 
1701 - Jan Táborský 
1749 - Fanta 
1821 - Ferdinand Braun 
1889 - 1909 Eduard Javůrek 
1909 - 1926 Tomál Kelbl 
1926 - 1970 Karel Šafr 
1970 - Josef Šafr 
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N 
Náhrobní kámen 

Nejstarší zachovalou památkou naší obce je jeden metr vysoký kamen ve tvaru kffže, který 
slllval na poli pti tehdejš! cestě z Pohořelic do Hrušova., v místech, kde se těžil p!sek. Pti 
těžbě písku byllcámen pfcmistěn mimo pískovnu.-

. ",,-

Komu náhrobo! kámen tebdy v roce 1595 
postavili, není známo. Mohl to být velitel 
vojenské skupiny ze Slezska. V době, kdy 
vzrůstaly ůtoky a nájezdy Turtru, Tataru a Uhni 
na naše ůzcml a na.!i lidé nebyli schopni ubránit 
hranice, najímali tehdejší vládcové nn Morayě 
vycvičené vojenské skupiny ze Slezska jako · . 
žoldnéře, ktefl byli umlstěni na tehdejších 
hranicich a mčli za ůkol bnlnit loupeživým 
nájezdům nepřítele na Moravu. Velitel některé 
žoldnéřské skupiny, podle vyrytého jména 
naknmeni: 
Rytif Hans REWBA W z T AEMTTZ, 

. _ mobl být ph některém stfetnuli s Turky na hra-
. . nicích raněn, nebo onemocněl a jebo vojáci ho 

dopravovali domO do Slezska. U Hrušovan ale skonal. Že 10 byl významný člov!k, svědči to, 
že při těžbě pisku nebyly v okoU náhrobku nalezeny žádoé pozOstatky mrtvého. Jebo družina 
asi nebožtfka dopraviJa domů. Rodina nechala poté na místě srruti postavit náhrobek 
s nápisem. 

Toto jsou pouze dohady, jak vysvětlit pOvod 
náhrobku. Je rovn~ž možné, že se vSe seběhlo Oplně 
jinak. Tento náhrobek byl zapsán v seznamu národních 
kulturních památek. 

Náhrobnl kámenjejeden metr vysoký sje na něm 
Spatné čitelný nápis: 

HANS 

EWBAV RVON 

FAEMm AMBEN 

MAT DIE 
ANNO DNI 
MDXCV 
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Podle verze, kterou před léty vyluštili L. Rotter a ing. Uminský nápis mí: 

HANS 
REWBA V R. VON 
TAEMlTZ AM ABEND 
S. MAT THE 
ANNO DNI 
MDXCV 

éeský překlad znl: 

HANS 
REWBA V R. (ryrlř) z 

TAEMm .VECER. 
NA SV. MATĚJE (24.lÍllora) 

LÉTA PÁNĚ 
1595 

Je možné, že tato verze pfekladu se jevi jako .ejpravděpodobnčjši. 

Stali lidé vypravovali pověst, že jeden majitel pole, na němž kámen stoji, jej vykopal a 
vsadil před práh svého domu. Ale duch pohfbeného pod kamenem zjevoval se mu v nocích 
a straši l ho. Hospodář chodíval sobě •• podobný • neměl nikde stáni. A když jedné noci 
zjevení k hospodáfi promluvilo, že nikdy nebude mft pokoje, dokud kámen neVlát( na mís
to, odkud jej vzal. Hospodář tak pro ovllj klid duše hned ráno u~inila kámen mti! na pO
vodni misto. Od lé doby měl hospodál' od ducba pokoj. 

Takto uvedenou pověst 7aZI1amenal pan Václav Kubíček ve své Kronice obce 
HIlIŠO'>aJ1 . 
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P 
Pamětná místa v obci 

. i .. 

Dům čp. 2l , Masarykova ulice-na mistě dnešnlho stával dům tp.2\. 
Pobýval zde v roce 1882 T.G.Masaryk se svoji ženou a dvě
ma dětmi. Na IOmlO domě byla umístěna pamětní deska na 
památku jeho pobyru. V roce 1974 se uskutečníla demolice 
domu a tato pamětní deska byla pfcdána do okresního muzea 
v Ivančicích. U přílež itosti t40.výroči narozeni 
T.G.Masaryka (7 .bň:zna 1990) byl. paměml deska umistěna 
na zdej!1 školní budově . 

D~m čp.62, Masarykov. ulíee - byl zde asi za panstvl Simon. Kratzera ze SchODsberka (1638 
- 1641) postaven pivovar. Nedochovaly s. žAdné doklady
jen z farních matrik zpnivy o několika sládcích. 

Dům čp.63, Masarykova uHce - od prad3.vna zde stávala obecní jatka - masný krám. První 
zmínka o masném kr.imu je z roku 1548 \' hrušovanském 
urbáři. V roce 1567 prodal rychtář Urban Grim lezníkovi 
Jakubovi Klíčkovi masný kr.im za 4 rýnské. 

D6m čp.64, Masarykova ulice - od pradá.vna zde stávala obecní kovárna. Kovárna byla 
pronajímána ilŽdo roku 1796, kdy j i koupil Matouš Houzar. 
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P8nské Nivy - v Hnclovanech byla od nepaměti obd!lávána polc i vinohrady. Y obci už ncby~ 
ly pozemky v tak velikém rozsobu, aby byli uspokojeni 
žadatelé o stavební misto. Posledni ukončená výstavba 
rodinných domků byla na bývalých pastvinácb za humny, 
dnešní HavUčkova ulice. Začátek této výstavby se datuje 
rokem 1884. Kdy.! se rozhodovalo o nOI'é výstavbě v obci 
po'první sv~tové válce, Dejv~~( možnosti skýtalo místo, zva
né Niva. První stavbou na této loko.litě byl nový hřbitov, 
postaven v roce 1891. 

Světlikov. vila čp.l62. Nádražní ulice - vilu postavil MUDr. H. Svčtlík. Dům byl po druhé 
světové válce jako n~mccký majetek zkonfiskovan. V roce 
1950 se stal vlastníkem domu MNV. V dubnu započala pnice 
na opravách domu a v srpnu 1966 byly zde otcvlc- ny jesle 
pro třicet děti . V roce 1993 po rekonstrukci zde prncovali 
obvodol léka/ a dětská léka/ka. V roce 1966 zde byla 
otevřena lékárna a v roce 1998 zde vzniklo ucelené zdravotní 
středisko, působící v oboi dodoes. 
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P 
Panský dvůr 

Původnl panský dvůr stál Da misU! dnešni ulice Jana Koziny již před 14.Sloletim. Měl 
vým!ru poll dva lány (lián = 18 ba) a ovčímu. 

V době, kdy vlasblil Hrušovany Šimon Kralzer ze SchOnsberka (1638 - 1641), byl 
z opuštěných selských gruntů utvořen nový panský dWr o rozsabu asi 36 ha. K tomuto dvoru 
patfil panský hostince čp.l, panská zabrada čp.18 a 167 (dnešni základnl škola). Byla prona
jímána panskému mysHvci a slonžilajako výběh pro bažanty a koroptve. Budova pl1l1ského 
dvora byla postavena na čp. 19 (dnešni sokolovna). K tomuto dvoru patřila i ovčima na čp.37. 
V ni se chovalo 300 ovcí a 150 jehňat 

V roce 1727 byl postaven nový výstavní dvůr na čp.3? Dnes je zde autobusové nádra~ 
žl. objekty bývalého Dfevospoje a závodu Botex. Původu! budova dvora n. čp.l9 byla 
opravena na byt a kanceláře panskébo myslivcc hru§ovanského revíru. Posledním myslivcem 
na myslivně byl Bedřich Fri12 v roce 1862. 

V pruč.lI nového panského dvora byla obytná bodova pro šafáfe. Po obou straoách 
dvora byla hospodářské budovy. V zadní části dvora stála velká stodola. U dvora byl. na čp. 
40 obecni pastouška, v které žil pastýř. Ten pásl dobytek jak vrchnosti, tak i poddaným 
(hovězi sko~ ovce, kozy, husy). V roce 1881 byl zde postaven závod Hrušovanská cukerní 
rafinerie, závodní ošctfovna a nemocnice. V roce 1918 byl tento majetek Habsbwků zestátněn 
a pozemky připojeny ke státu a pronajimany rafinerii, která je později koupila do svého 
vlasblictvf. Po druhé svttové válce byly objekty cuJcrovaru zkonfiskovány. 
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p 

Pomníky 

Na památku padlým hrušovanským občanúm 
v l.světové válce se obcemi zaStupitelstvo v roce 1919 
společně se sborem dobrovolných basičů rozhodlo, postavit 
nákladem 4400 Kč pomn!k. V této době se zrušil starý 
hřbitova OB jebo mÍStě vznikl partik, kde byl uvedený 
poJlUlík wnístěn. 

' 30.11.1914 

Jmenný semam padlých v l.světové válce: 

DRECHSLERJan, 19 let, t 3.12.1918 namisledky fronto
vých útrap v Itálii 
HIRŠ Jakub, 341e~ padl v Rusku 17.9.1915 
JAROŠ Josef, 27 le~ padl na lodi Čepelu u zátoky Kotorské 
KELBL Jan, 251e~ zraněn na frontě v Itálii 31.12.1 917, 
t 14.1.1919 v nemocnici v Trid.ntě 
KELBLJan, 411e~ skonal 13 .4.1919 přioávratuzRusk. 
do vlasti v Ciulianově v Itálii 
KELBL Josef, 39 let, padl v Rusku 25.11.1914 
NEČAS František, 42 le~ t v Kološvéru v Uhrách 

NOVÁK Tomáš, 29 let, padl v Rusku 12.3.1915 
PECHA Amoš~ 211c~ padl v Rusku 2.8.1917 
'POKORNÝ František, 381e~ padl v Rusku 3. 10.1916 
·POKORNÝ Jakub, 261e~ padl v Rusku 8.9.1914 
· SCHMIDT Teodor, 22 let, padl v Itálii 12.12.1917 
· SKLENÁŘ František. 381e~ padl v Itálii 12.11.1915 
·SOPOUŠEK Jan, 37 let, padl v Rusku 23.9.1914 
UMÍNSKÝ Josef, 271e~ padl v Rusku 6.5.1915 
VESELÝ Josef, 291e~ padl v Rusku 28.8.1914 

· VRBA František, 271e~ padl v Rusku 3.8.1916 
WEIS Jan, 30 let, nezvěstný na ruské frontě od 10.11.191 4 

· ZECHMEISTER František. 471e~ padl na srbském bojišti 12.10.1918 
· ZECHMEISTER František. 21 le~ oezvěsblý na italské frontě od 28. 1.1918 

K tomuto pomníku byla umístěna pamttní deska se jmény oběti lI .světové války: 

LANG Leopold, nar. 3.11.1897, ilegální KSČ, zateen 1.5.1941, popraven 9.12.1941 v Osvěti
mi 

VEIS Karel, oar. 1924, deponován oa nucené práce do Němeoka, zabit 29.5.1944 při spoje
neckém náletu na Stettin-POlitz 

PAŘIL Jan, karosář, nar.21.12.1899, ilegální KSČ, odbojová org. Ncmo-Bilá lvice, vězněn od 
17.11.1942, zabynul v březnu 1945 n. pochodu smrti z káznice ve W.ldheimu 

LANG Miloslav, zámečn!k. nar. 14.11.1923, t 16.4.1945 při leteokém útoku 
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SCHIEROVÁ Marie, dělnice, nar. 6. 1.1930, t 17.4.1945 při osvobozováni obce (M pomníku 
padlých uvedeno Sírová) 

BARTES Miloš, t 28.4.1945 - tragicky zahynuJ při neodborné manipulaci s nalezeným 
granátem. 

V Hrušovanech je um(stěna v sále místní sokolovny dal§í pamětni desk:a se jmény 
oběti Il.světové války. 

V prostorách mísmibo parku u 
obchodnibo domu je pomnik padlých 
sovtlSkých vojáků z Il.světové války. V roce 
1945 zde bylo dočasnt poblbeno 17 
sovětských vojáků, kteli zemleli v důsledku 
utrpěných ?.raněni. Dne 31.\2.1945 byli po 
exhumaci převezeni na společné čestné 
pohřebiště u Ol'echova. Na jejich památku zde 
pomnik zůstal. Pátráním čCskoslovenských a 

SOVětských úřadů se zjistila jména nlespeň 14 padlých sovětských vojáků 78. gnxdového 
tankového pluku. 

AKA TIN Grigorij Petrovič, gardový mladší seržaot, nabíječ dtla, nar. 1925, osada Prud, Su· 
linski- okres, Krasnojarská obiast, t 18.4.1945 

ANTIPOV Viktor Vlndimirovič, gardový storlí sedant, nabíječ, nar. 1926, město Prokofjev
kn, t 18.4.1945 

D~RJABIN Pavel Ivanovič, gardový starSina, řidič, mechanik, nar. 1915, Preobraženskoje, 
Sarlykský okres, tkalovská obl .. ~ t 18.4.1945 

DOROGIN Leonid Ivanovič, gnxdový starli seržan~ nabfječ, nar. 1924, osad. Krutoj, tainský 
okres, Novosibi"ká oblast, t 18.4.1945 

FlRSOV, gardový starSina, velitel děl. 
JUSKIN Nikolaj Pavlovič, gnxdový mladší seržant, nabiječ děla, nar. 1911 , Smimovský 

sovchoz. Zimečinský okres, Penzenskli oblast, t 18:4.1945 
KOMOGOROV Nikolaj Ivanovič, gnxdový poručik, velitel tanku, nar.1911 , yes Malyje Glu· 

šici, Bolšeglušický okres, Kujbyšcvskli oblas~ t 18.4.1945 
KOPASOV Ivan Petrovič, gardový podporučík, stadi mechanik, nar. 1924, vesnice Jc1šanka, 

Kamyšonský okres, Stalingradskli (dnes Volgogmdská) oblast, t 2Q.4.1945 
L1SENKOV Ivon Jemeljanovič, gnxdový poručíl<, velitel tnnku, nar. 1912, mčsto l1evsl<, 

Udmurtskd ASSR, t 20.4.1945 
MAlKOV Nikolaj Petrovič, gnxdový mladší seržan~ nabiječ, nar. 1925, Gorolovský kurgan 

č.2, Rtičevský okres, Saratovskli oblast, t 18.4. 1945 
PANIN Boris Pavlovič, podporučik, mechanik, řidič, nar. 1925, město Ka1jazin. Kalinínská 

obl .. ~ t 18.4.1 945 
SEMJONOV Ivan Mích_ilovíč, gardový poručik, velitel tankovéčety, nar. 1917, vesnice 801-

garka, Vozněsenský okres, Oděskli oblast. t 18.4.1945 
USAKOV Georgij Ivanovič, gardový starSina, velitei dfla, nar. 1919, mčsto Tjumeň, Tjumeň· 

skáoblas~ t 18.4.1945 
ZADOROžNy J Grigorij Grigorjcvič, gardový storlina, velitel dfla, nar. 1922, město Zaporo

žj., Dněpropetrovské oblast, t 18.4.1945 
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Sokolovna 
s 

Těiocvičná jednota 
Sokol si od svého vzniku 
rnku 1912 plánovala 
vybudovat důstojný sllÍI1ek 
pro svoji sportovní a 
kultumi činnost Dne 
11.prosince 1920 byl. 
podepsána kupní smlouva, 
podle niž se dům se 
zahradou - arcivévodská 
mysiivna (Jftgerhaus) čp.19 
se stala majetkem jednoty 
Sokol. Cena byla určena na 
25 000 korun. 

Po třicetileté válce 
bylo pPidáDO k panskému 
dvoru i stavení čp. 19. kleré 
bylo později zbouráno. Na 
jeho místě byla postavena 
budova panského dvora. 
K tomuto objektu patřila i 
velká zahrada. V pozdčjši 

dob! zde byl byt a kancelúře panského mys1ivce hrušovanského revíru. Poslední mysHvec 
zde působil až do roku 1862. 

Clcnově Sokola nejdříve upravili zahradu na rozsáblé cvičiSt!. Když byly uvolněny 
byty, začal. pliprava ke stavbě budovy. Z větší části přizemniho domu byln vystavěna 
tělocvična s vedlejšimi místnostmi. výstavba sokolovny byla jedna.z prvních v širokém 
okoli. 

SI.vnosmi otemní budovy sokolovny bylo 7.záfi 1924. Náklnd najejí zbudováni a 
adaptace staré části budovy činil 120000 korun. Tuto akci jednota Sokol provedl. ve vlast
ní režii. Stavbu projektoval stavitel V. Kadlec. 

Po roce 1948 - po sjednocení tělovýchovy, byia budova dána do užívání TJ Jiskrn. 
Obnovené tělocvičné jednotě Sokol byla budova vr:iccna v roce 1990 a talo jej používá pro 
své sponami a kulturní akce dodnes. 
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s 
Sportovní hřiště 

První fotbalové hfi,§t! v HruSovanech bylo vybudováno na louce U tfech moslŮ mezi 
drahou a potokem Šamva v roce 1932. Na mistravskč fotbalové zápasy zde chodilo i 500 di
vaJol. V roce 1942 zde byla postavena běžecká drába, dloubá 300 metrů a mlsto pro ostatní 
lehkoatletická zaHzcnl. Na hfišti se hnivolo s velkým ůspěchcm i házená. 

. ,. 
" ____ o 
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Š 

Škola 
Stará M:olnl budova stála na M8S8l)'kovt ulici čp. 69 -

dnes domy čp. 203 a 206. Základní kámen byl položen v dubnu 
1858 a vystavena poschoďová budovalaytá bfidlici. Hotova byla 
8.8.1858 a 24.Hjn. vysv!cena. Školu postavil stavitel Ant. Strnad 
z Rosic a sbila 6 000 zlatých. V roce 1883 byla vybudována 
druhá M:olnl učebna ve dvore. Ve M:ole působil a bydlel v letech 
1884-1886spisovatel AloisMlitlk. Vrocc 1908 zde byla 
zH.ena matcfská škola pro 80 děti ve věku od tli do šesti let 
Správkyni byla učitelka Helena VaM:ovň, sestra básníka Petra 
Bezruče a pěstounka Štěpánka Šrn/dová ze Židlochovic. Byla zde 
m/stní knihovna. úfadoval zde i MNV. Pozd!ji zde byly byty. 
Budova byla zbourána v roce 1987. 

Na místě dneSnI školnl budovy a domu čp . 18 stály už 
za tficetiletč války dva selské grunty. Pozemky t!chto gruntů si 
připojila vrchnost k panskému dvorci a vytvořila zde velké 

J>!UlSké zahrady, které sloužily jako výběby pro koroptve a bažanty. Část této zahrady byla v roce 
1891 prodána a na tomto místě postavena nová školnl budn .. (dnes M8S8l)'kova ulice čp. 226). 
~ovUkolnl budova, M8S8l)'kova ulice čp. 226. Základy M:oly byly položeny v květnu 1892 a 
BOutlcem listopadu 1892 byla budova hotova a odevzdána. Byla čtyftfidnl, plány a stavbu školy 
. provedl stavitel Karel Jirusch 

ze Židlochovic. Byla vystavěna 
nákladem 31 000 zlatých. Přístavba 
byla provedena o prnzdnimich roku II. 1936 a kolaudace téhož roku . 

. , lid III II Jednotlivé stavebni práce byly 
i1III, III ID 111 ..." zadány individuálně a celková čistka 
mn lm investic činila 207 460 korun . 
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V 
Voda v obci 

Pro život vesnice v minulosti byla dOležitá voda. Kdyžji nebylo, nebyl ·ani život Toto 
však neplatilo pro Hrušovany, kde vody byl vždy dostatek. Byly 'zde silné prameny a velké 
množství p!sku, coŽ zabezpečovalo čistotu vody. 

.~.i. 

rybník =ypán. 

V obci na místě 
zvaném Vodárna jsou 
silné prameny~ které daly 
~ad menšímu rybníků· 
.,Proudu". který sloužil 
k brodeD! dobytka. 
Cukernl rafinérie zde 
vybudovala velké a 

, hluboké studny a pozdeji 
továml 'iybník(zvaný 
fabričák) pro své 
provoznl účely, Rybník 
se rozprostíral na místech 
dndních hospodá/1lkýcb 
budov na Vodárně. Při 
úpravě tolru &!lavy 
vletech 1955-1961 byl 

V roce 1889 se obec rozhodla zřídit rybník vedle "Proudu", zvaný "Obecni" za 
účelem ledování. V roce 191 I byl tento pronajat obecním úfadem na ledování pro místní 
hostinství za 120 zlatých rOČDe« jako chovný rybník rybářské společnosti na šest let. Až do 
tfic:itých let 20.stoletl býval u rybnik1i "Obecní" a "Proud" postaven zděný skllpek, ve kterém 
býval silný pramen čisté a ledové vody i v parném l étě. Obyvatelé z okolních domů si zde 
dávali chladit různc potraviny. Tento skHpekjim nabrazovallednici. V bJfzkosti •• Obecního·· 
rybnika byl II domu čp. 217 zachycen pramen pitné vody a odváděn pntrublm do 
židlochovického zámku. 
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Na míst~ 
dnešního rybníka 
Šejba (U třech 
mostú) býval rybnlk 
již v minulosti . 
Podle starých zázna
mů prodal rybník u 
Hrmovtln Ladislav 
z Boskovic panu 
Vilému z Pcdtejna. 
Ve starých listinách 
se rybník nazýval 
,,Komorní". V roce 
1819 byl zrušen. 
Znovu byl vybudo
ván v padesátých 
letech 20.století na 

mlstě zvaném šejba, což je asi zkomolené německé ScMnb.cb = Krásný potok. Druhý rybnlk 
zvaný Šimloch leží v údolí Simlochy. T zde se domníváme, že je to zkomolený němecJ.:ý 
název, který znamená Krásná dlra. Tento byl vybudován v roce 1949. Oba rybníky dnes již 
nejsou v hrušovanském katastru. Jsou hojně využívány pro rybolov a rekreaci občanů. 

Hrušovany spadají do povodí fičky Šatnvy a v minulosti byla zde voda lak čista, že 
v ni žili raci (I ryby zvané mníci. A to až do doby zahájení provozu lihovaru v Syrovicích. Po
dle pamětníků byla výborná pitná voda v ulici Jana Koziny tl ulici Kosmákove. 

13 



"'KUVUl}\.;~ PO lAJlMA,VOSTECH OBCE HRUSOVANY U BRNA 

v 
Vodárna 

Poschod'ové budovy čp. 223, 225.231 byly vybudovány v roce 1911-12. Stavite
lem komplexu byl Karel Jirusch. Domy čp.23 I a 223 byly postaveny pro rodiny zaměst
nanC'Ů cukrovaru. Dům čp. 225 byl postaven pro sezónní pracovníky cukrovaru. V roce 
1938 pro dosažení lepší pohotovosti k ochraně hranic byl přeložen Il.hraničářský prapor 
jako posádka do Hru!ovan a v domě čp225 ubytován až do podzimní mobilÍZllce. 

Rnfinéric cukru potfebovaJa pro svoji výrobu velk.!. množstvi vody. Na mlstech, 
kde se nacházely budovy, byly velmi silné prameny. Aby mohl cukrovar tento zdroj vody 
využívat, postavil zde čtyři velké studny (dodnes se zachovala už jen jedna s vnějšim 
půdorysem, ta již nen! v provozu ). Potok Satav. protékal Vodárnou mezi domy čp 223 a 
225. Rybník ,,Fabričák" byl zbudován na miSIi! dnešních hospodářských budov v roce 
1912 a v šedesátých letech 20.stoleti byl zasypán. 

Název mlsta "Vodárna" pochází asi z doby, kdy zde nestály budovy. cukrovarnl 
rafinérie zde využlvala silné vodni prameny, rybník a potok Satavu pro svoji výrobu. Pro 
toto misto používala názvu .. Vadni stanice", později zkráceně "Vodárna". 
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z 
Zvonice 

Významným stavebnim prvkem maJy.h 
vesnic jsou zvonice. K obecnímu rozšířenf těchto 
staveb do§lo po roce 1751 , kdy vydala Marie Terezie 
.. ohňový patent", nařizujici v připadě požáru zvonit 
na poplach. V obcich, kde nebyl kostel, nejdříve 
zavěsily zvon na větev stromu nebo do rozsochy, 
stojíclch na navsi či jiném viditelném mÍstč. 
S pravidelným zvoněním ráno, v poledne a večer se 
zvoník začal chránit před nepříznivým počasím 
stříškou. Nakonec se prostor ohradil deskami či 
roubenými stěnami. Pokud se nODice vyzdila, 
stavitel zvon umisril ve "ětičce. 

Hnlšovany dříve měly nejjednoduššf zvonici 
- zvon na dvou dubových sloupech se střHkou. 
V roce 1783 byla postavena zvonice zděná, 
připomínající stavby slohu renesančního, velmi 
podobná věži kostela v Unkoviclch. Zvonice stála 
II domu p.Veise v ulici Masarykova čp.23. Býval 
v ni zvon s podobou sv . Václava. ulitý v Brně v roce 
1743. Na zvonu byl nápis: 

S. WENCESLAE, ORA PRO NOBIS. 1743 
(svatý Vódave, oroduj za tr.i.s. 1743) 

Nový zvon, který byl na zvonici a nesl jméno bl. P. Marie, vážil 40,8 kg. Pukl a obec 
!lechala zvon přelít. Zvon nyn! vážil 42,8 kg. Současně byl objednán nový zvon, k1etý n .. ljméno 
E10rián a važi1106 kg. Oba zvony byly v roce 1860 do opravené zvonice vysvěceny. Při této 
$Uvnosti byla přečtena pamětní listina, která byla vložena do plechové krabice a zazděna do zvoni
Bc. Ve válečném obdobl - 18.května 1917 byl větš! zvon ze voníce spuštěo a odevzdán pro válečné 
y~ly. . 

V roce J 952 se zvonice začala naklánět, objevily se praskliny "pravděpodobně vlivem 
p!Xizemních chodeb" a proto byla 20.června 1952 zbourána. Pti bouráni byla nalezena pamětní lis
@ia z roku 1860. 
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Ž 
v 

Zelezniční most 

P/dn rd:onstn.tl:z.y :ele::nifniho ",eulll na troti Brno - J'idcň v roce J8J9 pfrd obcl Hnllol'QIl)'" Brna. 

Při stavb! železnice Brno - Břeclav byl v roce 1838 postaven·most jednoobloukory o 
sv!tlosti 4,10 metrů. Dne S.srpna 1839 se k večeru rozpoutala'velká bouřka S průtrži mračen', 
která trvala až do ráo~ 6.SIpoa. Vetkli voda most strhla most i Železniční násep. Po dobu 
rekonstrukce mostu byli cestujíci převáženi najmutýnŮ PovQ~. ze Žabčic přes Židlochovice 
do Vojkovic, kde pokračovali v eestě vlakem. . . . . 

Komise ve zprávě o neštěstí konstatovala nedostatečné rozměry mostu ~a Ilftvrhla 
postavit protizáplavový most o vice obloucích. Tak byl .vybudován most o tfech ·nestejnoměr. 
ných obloucích. 30.zAn 1839 byla zavedena průběžná doprava. Po roce 1945 byl třetí"nej
menší oblouk směrující k místnímu hlbitovu zasypán, ale mízev toholO místa se nezměnil. 
Dodnes se tomuto místu neřekne jinak než U třech mostů. 

Dndnl podDbo !e1e=nifního moslll u o/x't! HntJol'tJn.I' u Brna. 

76 

PRůVODce PO ZAJIMAVOSTECH OBce HRUSOVANY u BRNA 

Železniční nádraží 

·rolru ples Hrušovany do Brna. 

Ž 

RoL-u 1836 
započala smvba želez
nice zvaná ,,severní 
dráha císaře Ferdinan
da". Ta vedla z Vídně 
napříč celou Moravou 
až k solným nalezištím 
v mkouské Haliči. To 
byl počin nemaj lcl 
v Evropě obdobu. 
V roce 1838 začal. 
pclce i na úseku 
Vojkovice - Hrušova
ny, kde na zemních 
pracich pracovalo 
1816 lidi. Na jaře 
1839 byla výstavba 
dokončena. Od června 
1839 jezdily vlaL)' 
z VidDě do Břet:lavi, 
od července téhož 

Původní nádražf stálo na místě domu čp. I 00 (na ulici Nádražni), který stojí vedle bývalé 
yýtopny. Byla zde malá. strážní budka, kde železniční ztizenec prodával Iistky. Osobní doprava byla 
~#hájena l.srpna 1858: Nynější nádraží bylo postaveno až v roce 1872 a rozšifeno na tři koleje a 
·'n'ákladní dopravu. V roce 1888 byla nádražnf budova zvět$ena o jedno patro. V počátcích osobní 
YŘ1prnvy lidé nevěřili , že něco takovébo může jezdit. Byli í někteří cestující, kten jeli z Hrušovan 
I~o Rajhradu. Tam vystoupili a šli do Brna pěšky s tim, že je to čert a stejně se to někde převrátL 

Želemični stanice nesla původní název Hnlšoval/)'. na J\-Iorové, od roku 1920 se jmenovala 
''Židlochovice-Hrušo\'any a až od roku 1925 se nazývá Hnf.~ovally II Brna. 

V roce 1894 se začala stavět misnú dráha do Židlochovic, ktera byla dokončena v roce 189S. 
QSobní dopmva do Židlochovic byla v roce 1979 definitivně ukončcDa. 
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Doslov 
Naše obec nepatří mezi ty, které mají bohaté dějiny, významné osobnosti nebo památky 

celostátního významu. Život našich předkd v obci naplňovalo mnoho obyčejných událostí, které 
prožIvalí po staleti a pro jejicq ~vot byly významné. 

Snažila jsem se shromáždit vše, co se o naši obci napsalo. Z velkě části mi pomáhaly výpisy 
z archivních materiálů hrušovanského rodáka pana ing. Augustina Wcise. Jeho snem bylo vydat 
kroniku Hrušovan. Nebylo mu však souzeno, aby se mu jeho sen vyplnil. Proto až does částečně 
plním jeho ptám. Chtěla bych mu touto cestou poděkovat za'jeho nCŮDavnou práci. ( když plánoVll~ 
nou knihu nevydal, zanechal pro ostatní generace množství záznamů důležitých pro historii obce, 

Přes mou snahu zveřejnit co nejvíce informací je možné, že po přečtení této publikace si 
mnozí vybavfte udalosti. které zde nejsou uvedeny. Byla bych Vd!ČDá v.šem za poskytnuti mně 
ne2Dá.mých skutečností. 

Vlastimila Adamova 
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