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Vítáme vás u dalšího vydání Hlasu Hrusic. Přáli bychom si, aby pro vás byl Hlas Hrusic zdrojem informací jak
z naší, tak ze sousedních obcí, a abyste jej i nadále využívali pro svá sdělení ostatním spoluobčanům. Hlas
Hrusic bude vycházet jednou měsíčně, od ledna chystáme i jeho novou grafickou podobu. Věříme, že pro vás
bude přínosným i příjemným čtením.
Vážení občané,
uplynuly již skoro dva měsíce od voleb, ve kterých se rozhodlo o novém složení zastupitelstva naší obce.
Po dlouhých letech došlo ke změně na postu starosty. Sluší se panu Ladislavu Tesaříkovi ještě jednou
poděkovat za vše dobré, co pro obec vykonal.
Nyní tedy přebírám pomyslnou štafetu, děkuji za důvěru. S kolegy, kteří se aktivně zapojili do práce, se
scházíme, diskutujeme a plánujeme další rozvoj obce. Rád bych vyzval i vás k předávání svých názorů v těchto
věcech svým zastupitelům. Jistě nepůjde vše vyřešit hned, ale osobně vám mohu slíbit, že jako starosta budu
pracovat se stoprocentním nasazením. Pracujeme na plánu rozvoje obce, který bychom vám rádi postupně
představovali na pravidelných zasedáních zastupitelstva. Srdečně vás zvu k účasti, ptejte se, diskutujte. Jsem
přesvědčen, že ze společné diskuse a naslouchání názorům ostatních může vzejít leccos dobrého. I proto ještě
jednou děkuji všem, kteří přišli na poslední zastupitelstvo. Byl jsem mile překvapen a potěšen tak hojnou
účastí!
Petr Sklenář, starosta

VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE HRUSICE
Komunální volby, které proběhly ve dnech 5. a 6. října 2018, s sebou přinesly personální změny
v zastupitelstvu naší obce. Výsledky voleb jsme pro vás shrnuli v následujících přehledech:
Kandidátní listina
č. název
1 SNK Pro Hrusice
2 SNK HRUSICKÝCH SPOLKŮ
3 Sdružení nezávislých kandidátů

Hlasy
celkem
1 675
866
1 357

v%
42,97
22,22
34,81

Počet
mandátů
4
2
3

V letošním roce odevzdalo svůj hlas 448 voličů, volební účast dosáhla 70,66 %, pro srovnání, volební účast
v minulých komunálních volbách (rok 2014) činila 45,60 %.
Poděkování patří všem občanům, kteří přišli vyjádřit svůj názor, a rovněž všem členům volební komise.

Zvolený zastupitel
Mgr. Petr Sklenář
PhDr. Ivana Plechatá
Mgr. Jan Kopecký
Ladislav Tesařík
Tomáš Staněk
Irena Tesaříková
Ing. Pavel Vávra
David Čihák
Martina Procházková

Hlasy
262
255
230
167
155
153
151
143
137

Kandidátní listina
SNK Pro Hrusice
SNK Pro Hrusice
SNK Pro Hrusice
Sdružení nezávislých kandidátů
SNK HRUSICKÝCH SPOLKŮ
Sdružení nezávislých kandidátů
Sdružení nezávislých kandidátů
SNK Pro Hrusice
SNK HRUSICKÝCH SPOLKŮ

USTAVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Zasedání se konalo 1. listopadu 2018 v místní sokolovně. Z důležitých rozhodnutí vybíráme následující (zápis
z ustavujícího zasedání najdete také na www.obec-hrusice.cz):


Všichni zvolení členové zastupitelstva složili slib, žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani
nesložil slib s výhradou. Znamená to tedy, že zastupitelstvo bude fungovat ve složení, které vzešlo
z voleb.



Zastupitelstvo rozhodlo, že starostu a místostarostu bude volit ve veřejné volbě, starosta bude
vykonávat svoji funkci jako uvolněný člen zastupitelstva (je tedy uvolněn ze svého dosavadního
zaměstnání), místostarosta bude neuvolněný (spolu s funkcí bude vykonávat i své dosavadní povolání).



Starostou obce Hrusice byl zvolen Mgr. Petr Sklenář a místostarostkou PhDr. Ivana Plechatá.



Ze zákona povinný kontrolní výbor (KV) bude pracovat ve složení Tomáš Staněk (zastupitel
a předseda), Lenka Kopecká a Josef Svoboda. Hlavní náplní práce KV je zejména dohlížet na plnění
usnesení zastupitelstva obce.



Ve finančním výboru (FV) budou zasedat Martina Procházková (zastupitelka a předsedkyně), Marie
Kuntová a Jana Vančurová. FV provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce.



Zastupitelstvo odsouhlasilo dodatek ke Smlouvě o školském obvodu, uzavřené mezi obcemi Mnichovice
a Hrusice, kterou obec Hrusice plní svoji zákonnou povinnost zajistit pro děti povinnou školní výuku
v tzv. spádové škole. Podle smlouvy se budeme finančně podílet na rozšiřování kapacity mnichovické
školy, a to poměrně podle počtu hrusických žáků, kteří ji budou navštěvovat.



Pověřencem pro územní plán se stal nový starosta Petr Sklenář.



Starosta jmenoval novou redakční radu Hlasu Hrusic ve složení: Hana Kuntová, Pavla Bajerová a
Markéta Lakosilová.

Ustavující zastupitelstvo se těšilo velkému zájmu vás všech, odhadem se ho zúčastnilo kolem stovky lidí.
Děkujeme a věříme, že vydržíte!

Od příštího roku plánujeme pořádat zasedání zastupitelstva jedenkrát měsíčně, a to každé druhé úterý
(s výjimkou července) od 18.00 hodin.

PŘÍŠTÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Příští zasedání zastupitelstva, na kterém se bude projednávat, kromě jiného, také rozpočet obce na rok 2019,
se uskuteční v úterý 4. 12. 2018 od 18.00 hod. opět v místní sokolovně. První novoroční zastupitelstvo
bude v úterý 8. 1. 2019 v 18.00 hod. Pozvánku najdete na webu obce a úřední desce. Těšíme se na vás!

JAK NÁS NA OBCI MŮŽETE KONTAKTOVAT
 Osobně na obecním úřadě (OÚ) v úředních hodinách:
Po
St
Čt

9–12 a 17–19 hod.
9–12 a 17–19 hod.
17–19 hod.

V úředních hodinách je vám na OÚ k dispozici kromě starosty a místostarostky také administrativní
pracovnice paní Lenka Sirotková.
 Telefonicky – úřad, starosta a místostarostka:
Pevná linka v úředních hodinách: 323 655 326
Petr Sklenář, tel.: 601 392 596
Ivana Plechatá, tel.: 605 287 807
 E-mailem:
ou@obec-hrusice.cz
starosta@obec-hrusice.cz
mistostarosta@obec-hrusice.cz
hlashrusic@obec-hrusice.cz – pro vaše případné příspěvky do Hlasu Hrusic
O vánočních svátcích nebudou úřední hodiny ve čtvrtek 27. 12. a v pondělí 31. 12. 2018.

AKTUALITY Z OBECNÍHO ÚŘADU
 Rozšiřujeme možnost platby přes účet (např. popelnice, poplatek za psa, nájmy a další) a služby
Czech Point v úředních hodinách. Budeme vás brzy podrobně informovat jak na webových stránkách,
tak v Hlasu Hrusic.
 Provoz ve zkratce k Mirošovicím
Slyšíme stesky sousedů, kteří bydlí ve zkratce, na velký provoz i nepřiměřenou rychlost projíždějících
aut. Starosta P. Sklenář se proto sešel se starostou obce Mirošovice MUDr. T. Zvěřinou a domluvili se,
že v krátkém časovém výhledu omezí provoz novou dopravní značkou umožňující průjezd pouze
rezidentům (pro trvale bydlící v těchto obcích) Hrusic a Mirošovic. K prokázání oprávnění průjezdu tak
bude stačit kontrolující Policii ČR pouze občanský průkaz s vyznačeným místem bydliště Hrusice nebo
Mirošovice. Než bude osazena zmíněná dopravní značka, vydáváme prozatím i pro rezidenty povolení
na neomezenou dobu. Pro vlastníky nemovitostí v obcích bez trvalého pobytu (v Hrusicích či
Mirošovicích) bude vjezd zpoplatněn dle vyhlášky o místních poplatcích s povolením vždy pouze
na jeden rok. Ostatním automobilistům nebudeme povolení k průjezdu vydávat. Požádáme zároveň
policii o častější namátkové kontroly vjezdu, stejně tak jako měření rychlosti.

 Čistý vzduch v obci
S podzimem přicházejí i problémy se špatným ovzduším v obci. Nelze si nevšimnout několika komínů,
z nichž se valí hustý, černý, štiplavý kouř, který je vidět i za tmy. Odborníci potvrzují, že tento kouř,
v zimních měsících kombinovaný se smogem, může způsobit řadu vážných zdravotních problémů
(včetně rakoviny). Náchylní jsou zejména děti, senioři a chronicky nemocní. Budeme proto tyto
domácnosti postupně upozorňovat na nepřijatelnost takového znečišťování ovzduší a zároveň jim
nabízet doporučení a pomocnou ruku, jak vyměnit staré topeniště za nové. Pokud se sousedská
domluva a pomocná ruka nesetká s pochopením, jsme připraveni využít všech prostředků, které nám
zákony umožňují, abychom vzduch v obci udrželi čistý.
 Komunální odpad
Známky na popelnice budou jako každý rok k dispozici na OÚ, pravděpodobně od poloviny 12/2018.
První svoz v 01/2019 bude ještě na známky z roku 2018, pro další svoz již bude nutné mít vylepenou
známku pro rok 2019. Harmonogram svozů zveřejní OÚ v lednu, pravděpodobně zůstane stejný. Co se
týče ceny za známky, čekáme ještě na vyhlášku o odpadech. Bude-li zdraženo ukládání na skládku,
dojde i k navýšení ceny za známky na popelnice (cca o 10 Kč). Všechny informace budou zveřejněny
na webu obce.
 Bio odpad
Odvoz bio odpadu pro tento rok bude ukončen k 30. 11. 2018.
 Zimní údržba chodníků a místních komunikací
Po kompletní opravě traktoru bude zimní údržbu dočasně zajišťovat David Čihák (tel.: 723 640 754).
Posypový štěrk bude k dispozici ve žlutých bednách, v případě, že dojde, kontaktujte prosím OÚ.
 Informace pro občany a aktuální sdělení jsou pravidelně doplňovány do sekce AKTUALITY na webu
obce: www.obec-hrusice.cz.
 Zřídili jsme Facebookový profil www.facebook.com/obecHrusice, abyste měli dostatek informací
o tom, co se v naší obci děje. Chystáme se oživit webové stránky obce, připravujeme SMS INFO kanál.
3. 11. 2018
Před obecním úřadem byla zasazena lípa –
strom republiky při příležitosti oslav 100 let
Československa.

4. 11. 2018
V centru obce Hrusice i na Hrušově
proběhla brigáda – úklid listí za aktivní
účasti našich spolků
(hasiči, sokol, myslivci, ale i další sousedi).
Díky všem, kteří jste u toho s námi byli!

Měsíčník Hlas Hrusic vydává OÚ v Hrusicích. Povoleno Ministerstvem kultury ČR E 12690. Náklad tohoto čísla 350 výtisků. Ročník 50.
Cena 6 Kč, pro občany Hrusic do schránky ZDARMA. Všechna práva vyhrazena. Žádná část HH nesmí být rozšiřována
bez písemného svolení majitelů práv. E-mail: hlashrusic@obec-hrusice.cz

KULTURNÍ AKCE V HRUSICÍCH, NA KTERÉ JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI:


V sobotu 1. 12. od 10.00 hod. pořádají hasiči v prostorách hasičské zbrojnice a přilehlého parkoviště
Vánoční jarmark. Pokud by měl někdo z hrusických občanů zájem prodat na jarmarku své výrobky,
kontaktujte prosím Petru Strnadovou na tel.: 608 202 764.



V sobotu 1. 12 od 19.00 hod. se v sokolovně uskuteční Adventní koncert, na kterém zazpívá
dětský pěvecký sbor Rolnička. Vstupné 80 Kč dospělý, děti do 15 let zdarma.



V sobotu 8. 12. od 14.00 do 17.00 hod. proběhne v sokolovně tradiční mikulášská nadílka
pro děti.



V pátek 21. 12. od 17.00 hod. si přijďte užít sváteční atmosféru na Vánočním zastavení
u obecního úřadu (hraní, zpívání, svařák a další …).

ZE ŽIVOTA ŘÍMSKOKATOLICKÉ MNICHOVICKO-HRUSICKÉ FARNOSTI
Bohoslužby o Vánocích v Hrusicích:


24. 12. od 16.00 hod. První vánoční Bohoslužba
(pro děti se zpěvem koled)



25. 12. Slavnost Narození Páně od 10.30 hod.



26. 12. Svátek sv. Štěpána od 10.30 hod s Rybovou mší vánoční



1. 1. 2019 od 10.30 hod. Nový rok - slavnost Matky Boží Panny Marie

SDĚLENÍ A PODNĚTY OBČANŮ


Pan J. S. nás požádal, abychom upozornili na technické i lidské limity řidiče pro bezpečné zabrzdění
vozu i při nízké rychlosti, pokud mu náhle vběhne do silnice dítě nebo pes (což se mu v posledních
týdnech v Hrusicích stalo hned několikrát). Přidáváme se k panu S. i dalším, a prosíme, abyste dbali
zvýšené opatrnosti, vysvětlili vše i svým dětem, psy měli na vodítku, pokud jdete podél silnice. Naše
komunikace nejsou v dobré formě, jsou zde výmoly, zúžení, ne všechny úseky jsou přehledné. Ubrat
rychlost by měli také řidiči motorek a čtyřkolek.



František Vávra s rodinou děkuje za projevy účasti a také všem, kteří se zúčastnili pohřbu jeho matky,
paní Marie Vávrové, která zemřela 13. 10. t. r.



TJ Sokol Hrusice děkuje panu Richardu Pribelskému za bezplatné vybavení sokolovny hygienickými
potřebami (držáky na papír, mýdla, ručníky).

FARNÍ CHARITA MNICHOVICE
1. 7. 2018 byla založena Farní charita (FCH) Mnichovice, nezisková organizace, do jejíž působnosti spadají
také Hrusice. FCH chce řešit sociální potřeby občanů, věnuje se nejrůznějším charitním programům
(potravinová sbírka, Tříkrálová sbírka aj.), spolupracuje s Potravinovou bankou i sociálním odborem
v Říčanech. Snaží se být užitečná tam, kde je potřeba. V případě potřeby můžete charitu kontaktovat.
Pište na e-mail: mnichovice@charita.cz, volejte na tel.: 605 918 148 nebo využijte
www.facebook.com/farnicharitamnichovice

TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ
(15. sezona) – sokolovna Strančice
S1:
S2:
S3:
S5:

Začátečníci 15.15–16.50 hod.
Mírně pokročilí 17.00–18.35 hod.
Středně pokročilí 18.45–20.25 hod.
Speciál 20.35–22.15 hod.

Všechny kurzy začínají v neděli 20. 1. 2019. Informace na tel.: 603 238 090, e-mail: vasova@volny.cz,
www.tanecni.net

POZVÁNKA NA RYBOVU MŠI VÁNOČNÍ
K poslechu vás zvou zpěváci a muzikanti z Ondřejova, Mnichovic, Říčan a okolí.
22. 12. 2018 v 19.15 hod. – koncert v SKC Ondřejov
24. 12. 2018 ve 24.00 hod. – mše v kostele Narození P. Marie v Mnichovicích
26. 12. 2018 v 10.30 hod. – mše v kostele sv. Václava v Hrusicích
26. 12. 2018 v 17.00 hod. – koncert na zámku v Kostelci nad Černými lesy
6. 1. 2019 v 17.00 hod. – koncert v kostele sv. Petra a Pavla v Říčanech

Do příštího Hlasu Hrusic připravujeme sekci Inzerce – nabídky posílejte na hlashrusic@obec-hrusice.cz.
Místní podnikatelé a řemeslníci mohou inzerovat zdarma.
Uzávěrka dalšího čísla Hlasu Hrusic bude 20. 12. Velmi uvítáme vaše příspěvky, podněty a nápady k dalším
článkům. Pro zaslání využijte e-mailovou adresu redakce uvedenou výše.

PŘÁNÍ KE SVÁTKŮM A DO NOVÉHO ROKU
Podzim pomalu vrcholí a sněžením minulý týden již o sobě dala vědět zima. Blíží se Vánoce a oslavy příchodu
nového roku 2019. Přejeme vám, ať vás v chladných zimních dnech hřejí úsměvy vašich blízkých, ať si během
dní volna užijete dostatek odpočinku i klidu a ať vás pohltí vánoční atmosféra plná vůní, radosti a štěstí.
V novém roce ať se těšíte dobrému zdraví a spokojenosti v osobním i profesním životě.
Hlas Hrusic vás v novém roce přivítá v novém kabátě, těšte se s námi na první číslo roku 2019.
KRÁSNÉ SVÁTKY!

