ÚNOR
Slovo

2019
stArosty

„Ani učený starosta
z nebe nespadl.“

ROČNÍK 51

Zasedání
zastupitelstva

J

sou to již tři měsíce, co jsem byl pověřen vedením
naší obce, a tak mi dovolte se nad sebou trochu
zamyslet... Zdá se, že jsem byl dne 1. listopadu
2018 z minuty na minutu obdařen nebývalými schopnostmi a stal jsem se odborníkem na všechno – na
stavební řízení, územní plán, odpadové hospodářství, životní prostředí. V malíčku tak mám i zákony
a ekonomii, sociální politiku a školství, vyznám se
v národních i evropských dotacích, mezilidských vztazích a v mnohém dalším. Avšak realita je jiná, a tak se
musíme stále vzdělávat. Za poslední týdny jsem prošel
buď sám, či spolu s místostarostkou již řadou seminářů, školení, tréninků. Obvykle se na nich dozvíme,
jakou další administrativu musíme vést, jaké výkazy
a kam je posílat, co vše vyvěšovat na úřední desku nebo
co všechno je nutné strategicky plánovat. Seznamujeme se ale i s užitečnými věcmi ohledně elektronické
komunikace veřejné správy a technologií, které nám
mají pomoci tak obrovskou administraci zvládnout.
A jelikož opravdu žádný učený z nebe nespadl, jsem
velice potěšen, že mám kolem sebe spolupracovníky,
kteří rozumí více svým oborům. A také mám vás, kteří předkládáte své nápady a vize, a společně s námi
diskutujete na zastupitelstvu nebo jen u piva. Věřte,
že nad všemi podněty se zamýšlíme a vyhodnocujeme,
co si můžeme dovolit, aby se nám v Hrusicích stále
dobře žilo. Cíl máme společný, jen ty cesty mohou být
někdy trnité...
Petr Sklenář, starosta

V

ybíráme některé body ze zastupitelstva obce
konaného 8. ledna 2019 (celý zápis ze zastupitelstva najdete na www.obec-hrusice.cz).

Zastupitelstvo
➤ Neschválilo závěrku a závěrečný účet obce za rok
2017, protože tyto dokumenty nebyly podle zákona
v termínu do 30. června 2018 projednány ani vyvěšeny, a protože v rozporu se zákonem nebyl ani samotný
rozpočet obce na rok 2017 náležitě projednán, schválen a vyvěšen.
➤ Schválilo cenu stočného ve výši 40,06 Kč vč. DPH
za m3 s platností od 1. ledna 2019. Cena stočného se
navyšuje vlivem zvyšování provozních nákladů na
ČOV v Senohrabech (zejména vlivem zvýšených cen
energie i nutnosti likvidovat nově kal jako nebezpečný
odpad).
pokračování na straně 2

ZPRÁV Y

Zastupitelstvo
➤ Odsouhlasilo opravu zdi kolem
kostela sv. Václava a přislíbilo
uvolnit částku pro spolufinancování investice z rezervy obce, pokud
obec získá dotaci na opravu.

Z OBCE

ZPRÁV Y

➤ Souhlasilo s tím, aby obec požádala Středočeský fond pro sbor
dobrovolných hasičů o dotaci ve
výši 30.000 Kč s 5% spoluúčastí
obce na vybavení jednotky SDH
obce komunikační technikou.

Příští zasedání
zastupitelstva
se bude konat
12. února 2019 od 18:30 hod.
v hospodě U Sejků, čp. 25.

Kontrola
hospodaření
obce za rok 2018

Aktuality
z obecního
úřadu

První část přezkoumání hospodaření obce
za rok 2018, realizovaného zaměstnanci
odboru interního auditu a kontroly
Krajského úřadu Středočeského kraje,
se uskutečnila 17. prosince 2018.

•6 Změna v obsazení zastupitelstva obce
S účinností od 17. ledna 2019 má obec dvě nové zastupitelky. Paní Milena Šimková a JUDr. Monika Bayerová, Ph.D., nastoupily namísto pana Ladislava Tesaříka a Ing. Pavla Vávry, kteří dne 16. ledna 2019 podali
svou rezignaci na funkci zastupitelů obce Hrusice.
•6 CzechPOINT
Na obecním úřadě již můžete využívat všech služeb
CzechPOINT, např. ověřování podpisů, dokumentů,
výpisy z informačních systémů veřejné správy – výpis
z rejstříku trestů nebo katastru nemovitostí, evidence
obyvatel atd.
•6 Aktuality v SMS zprávách
V minulém čísle HH jsme informovali o možnosti občanů přihlásit se k zasílání sms s informacemi z obce.
Tato možnost stále trvá, k odběru zpráv se můžete registrovat na webových stránkách obce nebo osobně na
OÚ, kde vám s přihlášením rádi pomohou. Služba je
pro vás zdarma.
•6 Popelnice na plast/papír pro domácnost
Připomínáme možnost pro občany požádat si na OÚ
o vlastní popelnici na plast či papír. Zapůjčení popelnic
a jejich následný svoz 1x za 14 dní bude zdarma. O tuto službu si můžete požádat osobně na OÚ, e-mailem
či telefonicky. Akce se bude realizovat, pokud se přihlásí alespoň polovina hrusických domácností.
•6 Strategický rozvojový plán obce
Po zohlednění připomínek zastupitelů a následně i občanů, přednesených ve veřejné diskuzi k rozvojovému
dokumentu, která se konala dne 5. února 2019, byl
zpracován finální návrh Strategického rozvojového
plánu obce Hrusice na léta 2019–2023. Schvalování
dokumentu proběhne dne 12. února na zasedání zastupitelstva obce. To ovšem neznamená, že se tento
nebude dalších pět let měnit. Je důležité, aby to byl

P

řezkoumání se týkalo například plnění příjmů
a výdajů rozpočtu, včetně podmínek jeho schvalování, finančních a účetních operací, uzavírání
smluv, účelnosti hospodaření a nakládání s majetkem,
evidence majetku nebo zadávání veřejných zakázek
na obci. Při dílčím přezkoumání hospodaření obce byly zjištěny četné chyby a nedostatky a bylo konstatováno porušení řady předpisů. Obec byla zároveň velmi
důrazně upozorněna na možné důsledky plynoucí
z těchto pochybení a na riziko uložení pokuty až do výše jednoho milionu korun.
Obci byla uložena povinnost přijmout bezodkladně
řadu opatření a podat kontrolnímu orgánu informaci
o jejich plnění.
Jak postupujeme v nápravách, přijeli úředníci z Kraje opět zkontrolovat 21. ledna. Měli jsme připraveny
opravy v evidenci hospodaření za rok 2018, návrhy
nutných interních směrnic, podklady pro spuštění inventarizace majetku atd. Některé úkoly jsme si mohli
odškrtnout, mnohem více jich ale přibylo. Velký dík
za práci na nápravných opatřeních v agendě hospodaření patří zastupitelce a předsedkyni finančního výboru Martině Procházkové. Od ledna máme také novou
účetní paní Gabrielu Pořádkovou.
Všechny výtky kontrolního orgánu a doporučení
k nápravě musíme splnit do 27. března, kdy by měla
kontrola být ukončena, a následně bychom měli dostat
závěrečnou zprávu.
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„živý“ dokument, se kterým budeme i nadále pracovat. Existence
takového plánu je však podmínkou pro žádosti o některé investiční dotace ze Středočeského kraje
nebo ministerstev.

Z OBCE

OBEC DĚKUJE
Sboru dobrovolných
hasičů Hrusice

za odklizení stromu,
který spadl na dětské hřiště.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
proběhne

v sobotu 16. března 2019
od 15.00 hod.

Obec baráčníků

Správné pojmenování dnes zní Vlastenecko-dobročinná obec baráčnická.
V období po pádu ministra vnitra rakouské monarchie A. Bacha se začal v českých zemích rozvíjet
spolkový život. A díky tomu vznikla 7. listopadu 1873 první Svobodná obec baráčníků v Kolíně.

M

ohli bychom se domnívat, že se sešla skupinka vlastníků domů neboli baráků a založila
tento spolek. Tak, jako jsem si kdysi myslela, že baráčníci v Hrusicích jsou lidé vlastnící nějaký
dům. Omyl, ta ustavující schůze, které baráčníci říkali sedění, se konala v dnes již neexistující hospodě, které místní obyvatelstvo říkalo Baráček. Koneckonců i my v Hrusicích také chodíme buď k Sejkům,
nebo k Pavlovi. Tehdejší kolínský spolek se staral o podporu vdov, sirotků a tuto činnost spojoval s vlastenectvím.
Regule neboli stanovy byly schváleny c. k. místodržitelstvím v Praze výnosem č. 131197 ze dne 26. srp-

Z důvodu havarijního stavu místní komunikace podél památníku
J. Lady (výtluk a praskliny po připojení RD ve výstavbě na kanalizaci) bude na náklady stavebníka
tato opravena.

na 1895. A byly tak pečlivě zpracovány, že s drobnými
úpravami platí dodnes. Baráčnická myšlenka získala své příznivce i za hranicemi města Kolína. A tak
i u nás v Hrusicích vznikl spolek baráčníků, a to
26. března 1911 na ustavujícím sedění v hostinci
A. Pokorného v čp. 33 (tzv. Dolejší hospoda). Za členy nového spolku se přihlásilo 36 hrusických občanů. Prvním „rychtářem“ se stal Antonín Lada, zvaný
„Uher“, z čp. 42 a prvním „syndikem“ Antonín Jedlička z čp. 58.
Renata Ladová, jednatelka
zdroje Wiki a Kniha o Hrusicích
(pokračování příště)

Je proto naplánovaná

UZÁVĚRA KOMUNIKACE,
a to v termínu

11. – 13. ÚNORA
(pondělí – středa).
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V této době bude komunikace zcela
neprůjezdná a objízdná trasa povede po hlavní silnici na Senohraby.
Děkujeme za pochopení – cesta se
musí opravit.

SPOLKY

Sbor
dobrovolných
hasičů Hrusice

SPOLKY

Dopis od šerifa
Spojených osad Hrusic

Vážení příznivci fotbalu v Hrusicích,
vánoční svátky utekly jako voda a s novým rokem
začíná také příprava na jarní část fotbalové sezóny
2018/2019. Po podzimu si mužstva dospělých nevedou
ve svých soutěžích špatně. Áčko v okresním přeboru
přezimuje na slušném pátém místě se ziskem 23 bodů,
béčko je ve IV. třídě šesté s 22 body. Nyní je potřeba
nepodcenit dostatečné dočerpání fyzických sil do druhé části sezóny a na jaře urvat co nejvíce bodů, aby na
závěrečnou bilanci byl podobně lichotivý pohled. Na
začátek února je proto naplánováno tradiční zimní

soustředění, tentokrát v Mozolově. V průběhu přípravy pak zimní turnaj. Věřme, že se vše vydaří, a naši
borci budou náležitě připraveni vstoupit do jarních
klání.
Abyste byli připraveni i vy, dávám k dispozici rozlosování zimního turnaje a rozpisy jarních zápasů obou
mužstev dospělých a mladších žáků. Podotýkám, že
některé termíny se mohou po dohodě klubů změnit,
nicméně většina je konečných.
Za FO Jan Novák,
sekretář oddílu

„A“ jaro 2019

„B“ jaro 2019

24.3.
30.3.
6.4.
13.4.
20.4.
27.4.
5.5.
11.5.
19.5.
25.5.
2.6.
8.6.
15.6.

S

rdečně zdravíme všechny
spoluobčany naší obce po
zdárně zakončeném roce
2018, kdy se naše činnost ubírala
ve stejném duchu jako v předchozích letech. Absolvovali jsme několik technických zásahů, podíleli
jsme se na likvidaci větších či menších požárů, ale i na pomoci ostatním spolkům, ať už kulturního,
sportovního, nebo společenského
zaměření.
V závěru roku jsme pořádali již
tradiční jarmark před hasičskou
zbrojnicí. Akce se velmi vydařila,
díky velké účasti našich příznivců,
kteří nepohrdli naší bohatou nabídkou pochutin, laskomin a upomínkových předmětů. Jako každý
rok se 26. prosince 2018 konala naše valná hromada, kde jsme byli
opět potěšeni hojnou účastí. V lednu letošního roku pořádáme asi
největší akci našeho sboru. A to
hasičský ples, který zhodnotíme
v dalším vydání Hlasu Hrusic.
Na závěr bychom vám všem chtěli popřát hodně štěstí, zdraví a pohody v novém roce.
Vaše všudypřítomná jednotka
Sboru dobrovolných hasičů
Hrusice

Fotbal

NE
SO
SO
SO
SO
SO
NE
SO
NE
SO
NE
SO
SO

Šestajovice – Hrusice
Hrusice – Radonice
Odolena Voda – Hrusice
Hrusice – Kunice B
Kamenice – Hrusice
Hrusice – Líbeznice
Sibřina – Hrusice
Hrusice – Senohraby
Dobřejovice – Hrusice
Hrusice – V. Popovice
Zeleneč – Hrusice
Hovorčovice – Hrusice
Hrusice – Zápy B

15:00
15:00
15:30
15:30
16:00
16:00
16:30
16:30
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00

23.3.
31.3.
7.4.
14.4.
21.4.
28.4.
5.5.
12.5.
18.5.
26.5.
1.6.
9.6.

Mladší žáci jaro 2019

Přehled plánovaných akcí Spojených osad Hrusice:
4. května 2019 – Podkovy
29. června 2019 – Potlach na Prašivce
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23.3.
30.3.
6.4.
13.4.
20.4.
27.4.
4.5.
11.5.
18.5.
25.5.
1.6.
8.6.
15.6.

SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO

Škvorec – Hrusice
Hrusice – Louňovice
Odolena Voda – Hrusice
Hrusice – Šestajovice
VOLNO
Hrusice – Hovorčovice 2007
Hovorčovice 2006 – Hrusice
Hrusice – Čelákovice
Kunice – Hrusice
Hrusice – Radošovice
Vyžlovka – Hrusice
Nehvizdy – Hrusice
Hrusice – Světice

SO
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
SO
NE
SO
NE

Škvorec B – Hrusice
Hrusice – Doubravčice
Dobřejovice B – Hrusice
Hrusice – Příšimasy
Kamenice B – Hrusice
Hrusice – Struhařov
Světice – Hrusice
Hrusice – Senohraby B
Křenice – Hrusice
Hrusice – Všestary
Lojovice – Hrusice
Doubek – Hrusice
Hrusice – Radošovice

Rozpis základní části
zimního turnaje
TESKAHOR CUP 2019

10:15
12:00
10:15
12:30

26.1.
2.2.
10.2.

13:00
10:15
13:30
13:00
14:00
10:15
10:15
14:00
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SO
SO
NE

Hrusice – Jílové
MSM Praha – Hrusice
Hrdlořezy – Hrusice

15:00
15:00
15:30
15:30
16:00
16:00
16:30
16:30
17:00
17:00
17:00
17:00

KULTURA

KULTURA

Ohlédnutí za
dobou vánoční
Stejně jako v minulých letech i tentokrát zazněla na
svátek sv. Štěpána v hrusickém kostele sv. Václava
Česká mše vánoční z pera Jakuba Šimona Jana Ryby,
v blízkém okolí pak během Vánoc ještě několikrát
v mešním i koncertním provedení.
Na Tři krále pak naposledy, v Říčanech.

Schůzka
s vnukem
Josefa Lady

Tři králové
Pokud jste byli 6. ledna mezi třetí
a šestou hodinou odpoledne doma,
pravděpodobně u vašich dveří
zazvonili tři králové, aby vám
zazpívali svou tradiční koledu
a požehnali vašemu domu.

Vážení čtenáři,
chtěla bych poděkovat děvčatům
a chlapcům: Anežce Kocábkové, Tomáši Lassigovi, Tomáši Bubeníkovi,
Emě Bubeníkové, Petře Hlavaté,
Šárce Hlavaté, Monice Hlavaté, Kristýně Stockové a Anežce Ladové,
kteří se 6. ledna ustrojili do kostýmů tří králů a navštívili vaše domovy. Jako každý rok přinesli i letos
celou sbírku do mateřské školy.

L

etos chodily v Hrusicích tři
skupiny dobrovolníků a navštívily většinu domácností.
Jako každý rok akci zorganizovala
paní Renata Ladová se svou dcerou,
za což jim patří veliký dík. Tříkrálová sbírka byla předána do místní
školky, níže navazuje poděkování
paní Lenky Rajdlové, ředitelky MŠ.

Chtěla bych poděkovat i vám, kteří na tuto sbírku přispíváte. Využijeme ji i letos na něco pěkného pro
naše děti.
Lenka Rajdlová, ředitelka MŠ

Domácí škola

T

ěm, kdo na některé z našich
provedení vánoční klasiky
z pera Jakuba Šimona Jana
Ryby přišli, srdečně děkujeme.
Abychom mohli i nadále o Vánocích šířit radost, je také nutné mít
dobrou členskou základnu v orche-

stru i ve sboru. Máte i Vy chuť si
s námi zahrát? Zpíváte si s námi
v publiku a chtěli byste posílit
sbor? Neváhejte a přidejte se
k nám! Jsme neustále otevřeni novým tvářím!
Stačí napsat na vydrar@razdva.cz

25. ledna zavítal na obecní úřad
Mgr. Josef Lada, kde se potkal se
starostou a místostarostkou, a dohodli se, že dlouholetá spolupráce
ve věci připomínání odkazu jeho
dědy a našeho slavného rodáka –
malíře J. Lady – bude pokračovat
i nadále.
Rodiče nově narozených hrusických dětí se tak již dnes mohou těšit na podepsaný výtisk Kroniky
mého života od J. Lady a plánujeme
kreslířskou soutěž pro děti z Ladova kraje.

Sdělení a podněty občanů
Děkujeme za projevy soustrasti a všem,
kteří se přišli naposledy rozloučit s panem Ladislavem Malinovským.
Rodina Vávrova a Malinovská
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V

Hrusicích se scházejí již pátým rokem děti, jejichž rodiče je zapsali do domácího vzdělávání.
Od pondělí do pátku se v patře hrusické sokolovny vzdělává parta dětí ve věku od 6 do 15 let. Domácí vzdělávání je alternativou vzdělávání v běžné škole.
Děti se zde učí navzájem, ve věkově smíšených skupinkách a podle zájmu o konkrétní obor. Samy si organizují čas na odpočinek, četbu, jídlo. Vše je samozřejmě pečlivě hlídáno, aby byly splněny závazné výstupy
Rámcového vzdělávacího plánu Ministerstva školství
ČR. Rozdíl je mezi běžnou školou a námi značný. Děti
se svobodně rozhodují, jakým tématem se budou v daném období zabývat. Na tento jejich zájem se pod vedením průvodce vzděláváním nabaluje česká gramatika a matematika. Další svobodnou výhodou je možnost
vybrat si, jakým způsobem se dítě bude učit číst a psát.
Jestli se naučí číst metodou slabikování či po písmenkách (genetická metoda). Je na dítěti a rodičích, jak
se bude učit psát. Či tiskacím písmem nebo vázaným.
Tím, že vždy vycházíme ze zájmu dítěte o téma či obor,
o mnoho lépe a dříve se číst a psát naučí. To proto, že
rychle se chce o tématu dovědět a rychle chce své poznatky písemně zachytit. Ruku v ruce s tímto přístupem jde i výuka jazyků – angličtina od první do sedmé
třídy a němčina s francouzštinou od třídy sedmé. Skupinku navštěvují i děti z bilingvních (dvojjazyčných)
rodin. Veškeré úsilí dětí je završeno „prezentací“ na
vybrané téma, pololetním a závěrečným přezkoušením
ve „kmenové škole“. Vzděláváním v naší dom školácké

Žáci domácí školy vytvořili příspěvky pro Hlas Hrusic.
skupince provází děti celkem devět průvodců – český jazyk a matematika, angličtina, fyzika, přírodopis a che
mie, tělesná výchova, jóga, keramika, vaření, farmaření.
Děkuji za nás za všechny TJ Sokol, Obecnímu úřadu Hrusice a našim dalším příznivcům. Rádi vás mezi
sebou přivítáme.
Eva Hruštincová
Průvodce vzděláváním
Konzultantka Ligy lidských práv – Férová škola
Akademie pro ředitele
www.ferovaskola.cz/akademie-pro-reditele
www.domaci-skola.cz
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Z LADOVA

KRAJE

Bezplatná dluhová poradna
C

esta integrace, provozující
v Říčanech od roku 2007
Občanskou poradnu, se nově více specializuje i na dluhové
poradenství, finanční gramotnost
a služby v oblasti oddlužení dle
příslušné akreditace Ministerstva
spravedlnosti ČR, jakožto v současnosti jediná organizace v regionu.
Všechny služby poskytuje zdarma.

hrozí finanční problémy spojené
s půjčkami, splácením, dluhy, exekucemi a potažmo s bydlením či
zaměstnáním a potřebují poradit
směr, jak své problémy řešit, a to
včetně případného podání návrhu
na oddlužení dle zákona o insolvenci. V neposlední řadě nabízíme
bezpečné, důvěrné a nezávislé prostředí.
Kde nás najdete?
Masarykovo nám. 6/17
251 01 Říčany

Prosíme o předchozí objednání na
tel.: 312 315 284 nebo e-mail:
dluhovaporadna@cestaintegrace.cz.
Více informací na
www.cestaintegrace.cz.
Projekt „Cesta z dluhů“ je realizován díky finanční podpoře z Operačního programu Zaměstnanost,
č. projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16
_047/0008979 a spolupráci s MAS
Říčansko, o.p.s.

Pro koho jsme určeni a s čím
můžeme pomoci? Pro všechny
z Říčanska, kteří řeší nebo jim

INZERCE A REKLAMA
Hospoda U Sejků
v Hrusicích,

STROJNÍ ČISTĚNÍ
KANALIZACE
INSTALATÉRSKÉ
A TOPENÁŘSKÉ
PRÁCE
~

čp. 25, vás srdečně zve k návštěvě.
Vaříme hotová jídla i minutky.
Nově máme otevřeno i v pondělí.

Otevírací doba je:
čtvrtek až pondělí 11 – 21 hod.
Úterý a středa je zavřeno.
Kontakt: Jana Šamsonová
Tel.: 774 210 469

HLEDÁM

spolehlivou paní
na úklid RD
v Hrusicích 1x za 14 dní.

Těšínský Petr

Odměna: 160 Kč/hod

Tel.: +420 777 835 888
+420 736 489 232
e-mail: tesa-instalater@seznam.cz
Hrusice 105

V případě zájmu prosím
o SMS zprávu na
tel. č.: 602 570 969

~

Uzávěrka dalšího čísla Hlasu Hrusic bude 23. února
~
Těšíme se na vaše příspěvky, podněty a nápady k dalším článkům.
~
Pro zaslání využijte e-mailovou adresu
redakce hlashrusic@obec-hrusice.cz.

Měsíčník Hlas Hrusic vydává OÚ v Hrusicích. Povoleno Ministerstvem kultury ČR E
12690. Náklad tohoto čísla 350 výtisků. Ročník 51. 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. Redakční
rada: Hana Kuntová, Pavla Bajerová a Markéta Lakosilová. Grafika: Martin Vávra.

