H R U Š O VA N S K Ý

ZPRAVODAJ
červenec 2020

hrusovanyubrna.cz

VĚTŠÍ NELZE

Mlhavé ráno nad rybníkem Šejba

DUŠAN KNOFLÍČEK:
JSEM PŘESVĚDČEN, ŽE INVESTICE DO VILY BYLA DOBRÝM KROKEM
Obec v letošním roce zakoupila
budovu tzv. Loosovy vily. Proběhlo
už předání? V jakém stavu byla při
převzetí?
Vila už je v majetku obce. Usilovali
jsme o to poměrně dlouho. Minimálně
14 let, co jsem v zastupitelstvu, se bavíme o tom, že by bylo fajn ji získat do
majetku obce. Její stav dobrý není, a to
již delší dobu. Příčinou tohoto stavu jsou
zejména devastující úpravy, které proběhly v 70. – 80. letech minulého století.
Je všeobecně známo, že si bývalý režim
příliš nevážil vil průmyslníků a šlechty.
Což je případ i této stavby. V podstatě

celé horní patro bylo přestavěno a původní okna byla odstraněna a nahrazena novými do zvětšených stavebních
otvorů. Došlo i k zastavění teras a přibylo tam i nové schodiště s výtahem.
Ani poslední vlastník se k vile nechoval
ukázkově, neboť do stavby téměř neinvestoval. Největší problém je, že do vily
na vícero místech zatéká. Na druhou
stranu je dobrá zpráva, že se díky minimálním stavebním zásahům zřejmě
podaří zachránit to, co nestihl předchozí
režim zničit. Jedná se v podstatě o celé
přízemí. Zahrada také není v dobrém
stavu. Ale je potřeba říct, že stále obsa-

ptala se Eva Kadlecová

huje celou řadu hodnotných a zajímavých stromů a keřů.
Je možné vilu společně se zahradou navštívit?
Okolí objektu je prozatím volně přístupné. Dovnitř zatím nahlédnout nelze, i když obec plánuje, že na podzim
umožní občanům vilu navštívit, aby viděli, v jakém stavu se nyní tato výjimečná stavba nachází. Rádi bychom při této
příležitosti oslovili i pamětníky, kteří si
vilu pamatují před její přestavbou ze 70.
– 80. let. Budeme rádi, když získáme nějaké fotografie či jiné dokumenty, které
se vážou k této stavbě.
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Inzerce

Ohrožený a vzácný „škůdce“ sysel
Kateřina Poledníková a Pavel Kadlec, foto: Kryštof Knoflíček a archiv ALKA Wildlife
Sysel, kterého díky jeho rozsáhlé kolonii v Červených vrších vnímáme jako
něco naprosto samozřejmého a bohužel mnohdy jako něco škodlivého,
je ve skutečnosti velmi ohrožený tvor
a jeden z nejvzácnějších savců Evropy.
Sysli obvykle obývají travnaté plochy, kde vytváří své kolonie. Protože
potřebují vidět do okolí na predátory, žijí tam, kde je tráva často sečená
či pasená. Jako potrava syslům slouží
především rostliny – listy, stonky i kořínky, později také semínka a různé
plody. Chutnají jim spadané třešně,
meruňky i vlašské ořechy. Nepohrdnou ale ani hmyzem nebo mladými
hraboši.
Pokud chcete pomoci syslům, pokud chcete, aby kolonie u Hrušovan
zůstala, je důležité vědět několik základních věcí: Sysli mají rádi vinice,
kde je meziřadí zatravněné. V sadech,
na mezích, loučkách je potřeba udržovat travní porosty do 20 cm. Velmi
důležité je nepoužívat rodenticidy!
Když použijete rodenticidy na hraboše, zahubíte jimi i sysla. Nebezpečím
jsou toulavé kočky a důležité je také
hlídat, co dělá pes na procházce.
Společnost ALKA Wildlife, o.p.s.,
která se ochranou a výzkumem syslů

zabývá, v současné době monitoruje
škody způsobované sysly. Důvodem
je zjistit rozsah tohoto problému a navrhnout způsob případné pomoci ze
strany státu.
V rámci svého výzkumu žádá
o spolupráci: ocení jakékoli informace o konkrétních škodách způsobených syslem, uvítá zprávy,
co sysel sežral, fotografie způsobených škod a tak dále. Se svými
zprávami a pro bližší informace se
můžete obrátit na Mgr. Kateřinu
Poledníkovou, tel. 606 598 903,
e-mail:
katerina.polednikova@

alkawildlife.eu (web: www.alkawildlife.eu; facebook.com/AlkaWildlife).

Zmapovaný výskyt sysla obecného v naší obci v roce 2020

Sysel obecný v Hrušovanech u Brna

Vyhodnocení Fotosoutěže aneb Znáte Hrušovany opravdu dobře?
Eva Kadlecová, foto: Zdeňka Doleželová
V minulém čísle zpravodaje vyhlásila Mediální komise
soutěž. Cílem bylo odhalit, jaké detaily jsou zachycené na
přiložených fotografiích.
Reakce čtenářů nás opravdu potěšila. Obzvláště
máme radost, že se do ní zapojily i děti z MŠ během jedné z prvních procházek po obci po vynucené koronavirové pauze.
Cena v kategorii dospělých putuje k paní Martě Fráňové a paní Zdeňce Doleželové. Obě obdrží volnou vstupenku na výstavu Adolf Loos. Nejen brněnské stopy, velká
část této výstavy je totiž věnovaná hrušovanským stavbám tohoto významného architekta. Děti ze třídy Kuřátka
v MŠ na Sídlišti obdrží v září speciální hromadnou cenu.
14

Děti ukazují detail budovy hasičské zbrojnice

