První písemná zmínka o Hrusicích je uchovaná v panovnickém dekretu Přemysla Otakara I., daného na Pražském hradě 17. ledna 1205.
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Jsme mladá obec...
Evropa i ČR mají problém
se stárnutím populace,
Hrusice se však vymykají,
jak vyplývá z níže uvedené
demografické statistiky.
Pro zajímavost uvádíme
i další přehledy sledující
vývoj počtu obyvatel
Hrusic a jeho složení
dle pohlaví.

Vývoj počtu obyvatel Hrusic
Rok
Počet obyvatel

1900
424

1930
454

1970
524

1978
454

1988
376

1998
333

2008
575

2017
829

Složení obyvatel Hrusic dle věku (rok 2017)
Věkové rozpětí
Počet obyvatel

0–14
187

15–24
82

Složení obyvatel Hrusic dle pohlaví (rok 2017)
Ženy
Muži
Průměrný věk

D

420
409
38,1 roku

emografická data vypovídají o tom, že obec je
„mladá“. 22 % obyvatel je mladší 14 let a lze
předpokládat, že se budou do obce i v blízké budoucnosti stěhovat mladé rodiny či páry, které zde založí rodinu. Nároky tak budou kladeny na obecní infrastrukturu, jako je školka, sportoviště, dětská hřiště,
dopravní obslužnost základních škol či volnočasových
aktivit dětí.
Zdroje: ČSÚ a MV ČR

25–39
155

40–54
203

55–69
124

70–79
61
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Zasedání zastupitelstva
Vybíráme některé body ze zastupitelstva obce konaného 12. února 2019
(celý zápis ze zastupitelstva, včetně příloh, najdete na www.obec-hrusice.cz).
➤6 Dne 16. ledna 2019 obdržel starosta rezignaci pana
Ladislava Tesaříka a Ing. Pavla Vávry na mandát zastupitelů. Z tohoto důvodu následující den vznikl mandát zastupitelek náhradnicím paní Mileně Šimkové
a JUDr. Monice Bayerové, Ph.D. Obě nové zastupitelky složily slib, jak předepisuje zákon.
➤6 Starosta informoval občany o pokračování přezkoumání hospodaření obce Hrusice ze dne 21. ledna 2019,
které proběhlo za přítomnosti starosty, místostarostky, předsedkyně finančního výboru a účetní obce.
Předsedající přečetl zjištěné nedostatky dílčího přezkoumání a konstatoval, že druhá kontrola za přítomnosti dalšího kontrolora byla mnohem detailnější.
➤6 Zastupitelstvo obce Hrusice schvaluje rozvojový
dokument obce, který je přílohou zápisu ze zasedání
zastupitelstva obce a ze kterého v tomto čísle HH uvádíme část Rozvojové záměry (viz níže).
➤6 Zastupitelstvo obce schválilo střednědobý výhled
rozpočtu na roky 2020–2022.
➤6 Zastupitelstvo stanovuje cenu za pronájem hrobového místa 3 Kč/1m2/rok, za místo v kolumbáriu na

2 Kč/rok a cenu za služby spojené s nájmem hrobového
místa ve výši 120 Kč/rok.
➤6 Zastupitelstvo obce Hrusice schvaluje podání žádosti o dotaci s názvem „Oprava povrchu místní komunikace Na Hrádkách“ v rámci programu MMR Podpora obnovy a rozvoje venkova, DT Podpora obnovy
místních komunikací a rekonstrukci dětského hřiště
u obecního úřadu v rámci programu MMR Podpora
obnovy a rozvoje venkova.
➤6 Zastupitelstvo obce Hrusice se usneslo, že až do odvolání nebude prodávat pozemky ve vlastnictví obce
Hrusice vyjma pozemků historicky „připlocených“
nebo malých částí přilehajících k nemovitostem.
➤6 Současné ředitelce mateřské školky paní Lence
Rajdlové byla funkce prodloužena na dalších 6 let.

Příští zasedání zastupitelstva
se bude konat

v úterý 12. března 2019 od 18.30 hod. 6
v hospodě u Sejků, čp. 25.

Aktuality z obecního úřadu
•6 Elektronické hlášení závad
veřejného osvětlení
Od začátku února si na webových
stránkách obce můžete otevřít sekci s názvem Hlášení závad VO,
kde je k nalezení jak přehled všech
svítidel veřejného osvětlení v obci,
tak také odkaz pro případné hlášení závady na konkrétní lampě.
•6 Nebezpečný odpad
V sobotu 20. dubna 2019 proběhne na parkovišti u hasičské zbrojnice svoz nebezpečného odpadu. Čas
svozu je od 8.40 hod. do 9.00 hod.
Odebírán bude pouze odpad z domácností, ne z podnikatelské činnosti. Prostor je monitorován videozáznamem.

Druhy nebezpečných odpadů a jiných zařízení, které se budou od
občanů odebírat: olověné akumulátory, lednice, televizory, zářivky,
staré léky, suché články, monočlánky, olejové filtry, oleje, odmašťovací přípravky, lepidla, kyseliny,
nádoby od barev, rozpouštědla, vývojky a ustalovače. Nebude se odebírat železný šrot a znečištěné stavební materiály (azbestová krytina a jiné).
•6 Velkoobjemový odpad
Od pátku 19. dubna do soboty
20. dubna 2019 do 12.00 hodin budou přistaveny dva kontejnery na
velkoobjemový odpad z domácností
na tato místa:

1. parkoviště u hasičské zbrojnice,
2. Hrušov.
•6 Svoz bioodpadu – hnědé popelnice
V roce 2019 bude probíhat svoz bioodpadu každé liché pondělí, a to
v období od 25. března do 18. listopadu.
•6 Kontejner na BIO odpad
Kontejner v ohradě za OÚ bude pro
občany přístupný od dubna do listopadu, každé PO, ST, PÁ, SO od
9.00 do 19.00 hodin.
Patří sem: rostlinné zbytky, čajové pytlíky a kávový lógr, pečivo,
lepenka (roličky od toaletního papíru či kuchyňských utěrek), papí-

rové kapesníčky i pečicí papír, skořápky od vajec, peří, chlupy (vyčesané chlupy ze psa, kočky), piliny (podestýlka od křečka, morčete apod.),
popel z dřevěného uhlí.
Naopak, do bioodpadu nepatří: maso
a živočišný odpad (kosti, masové odřezky, šlachy, uzeniny atd.), rostliny
napadené chorobami, cigarety a nedopalky, exkrementy zvířat, která

Z OBCE

krmíme masem, odpad, který patří
do jiných třídicích nádob.
• Dotace státu a EU – obnova
přírodních krajinných prvků
Zemědělce a majitele obhospodařovaných polí by mohlo zajímat, že
fungují dotační programy Ministerstva životního prostředí, popř.
Ministerstva zemědělství na obnovu krajinných prvků, jako jsou me-

ze, remízky, valy, biopásy, stromořadí, tůně apod., za účelem ochrany
proti suchu a přívalovým dešťům.
Tyto prvky by mohly pomoci také
v místech, kde jsou cesty opakovaně zaplavované bahnem z polí, jež
se orají až do samotného kraje pozemku. Na OÚ jsou připraveni pomoci se sběrem dalších informací
o případné finanční podpoře.

Rozvojové záměry obce Hrusice
na léta 2019–2023
Výtah z rozvojového dokumentu
•6 Provést registr obecních pozemků, spolu s jejich
revitalizací a s ohledem na jejich možné budoucí využití.
•6 Zkvalitnit dopravní infrastrukturu pro místní občany i návštěvníky obce, a to zejména:
➤6 bezpečnost v obci (rychlost, přechody, dopravní značky, zpomalovací pásy, průjezdnost obce apod.),
➤6 řešení „zkratky“ – oprávněnost průjezdu, rychlost,
bezpečnost,
➤6 průběžné obnovování místních komunikací a jejich
odvodnění, odpočívadla apod., opravy, prioritně tam,
kde je nyní velmi špatná dostupnost (komunikace
Na Hrádkách, U Truhlárny, k Hubačovu, ke Šmejkalce),
➤6 parkoviště v obci (za OÚ, u Památníku Josefa Lady,
u rybníka, u MŠ),
➤6 dobudování chodníků podél hlavní silnice a v dalších centrálních lokalitách obce (k sokolovně, hřbitovu,
k Památníku Josefa Lady, nebo podél hlavní silnice do
Senohrab v Hrušově).

•6 Obnova sportovišť, a to ve spolupráci s místní
tělovýchovnou jednotou Sokol:
➤6 obnova povrchu fotbalového hřiště,
➤6 vyřešení parkování a přístupu k fotbalovému hřišti,
➤6 vybudování zázemí u sportoviště (sociální zázemí,
šatny, klubovna apod.).

•6 Zajistit další zdroj pitné vody pro obec.
•6 Zajistit hospodárné nakládání s dešťovou vodou,
např. vybudováním retenčních nádrží u obecních budov či sportovišť (u sokolovny), důsledným odvodněním
místních komunikací, zabráněním erozí apod.
•6 Zajistit koryto Hrusického potoka tak, aby nepředstavovalo hrozbu v momentech přívalových dešťů.
•6 Revitalizace centra obce, a to zejména prostoru u kostela sv. Václava, fary, obecního úřadu, parčíku s bustou Lady a mezi objekty hospody U Sejků, hospody
tzv. Hořejší a mateřskou školou (zeleň, bezpečnost,
úprava pro komunitní scházení se apod.).
•6 Využití zeleně pro revitalizaci veřejných prostor,
stejně tak jako použití zeleně coby hlukové bariéry
(D1), obnova stromořadí u rybníka, silnic apod.
•6 Zlepšení propagace obce, a to zejména s ohledem na
odkaz malíře J. Lady jako významného rodáka obce.
•6 Vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy cestovního ruchu (např. cykloturistika, agroturistika, poznávací turistika), a to
při zachování a rozvoji hodnot území. Podporovat propojení míst, atraktivních z hlediska cestovního ruchu,
turistickými cestami, které umožňují celosezónní využití pro různé formy turistiky (např. pěší, cyklo, lyžařská, hipo).

Stanovení priorit
➤6Vyřešit havarijní stav opěrné zdi u kostela sv. Vác-

•6 Obnova míst pro sběr tříděného odpadu, zvážit možnost štěpkování, kompostování.
•6 Rekonstrukce budovy obecního úřadu spolu s řešením požární zbrojnice.

lava.
➤6Oprava místní komunikace Na Hrádkách.
➤6Obnova dětského hřiště u OÚ.
➤6Příprava druhého vrtu na pitnou vodu v obci.
➤6Revitalizace centra obce.
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Zajímavosti

První biodynamické veřejné osvětlení
v České republice

Zdroje pro rozvoj obce
➤6Vlastní finanční rezerva obce by měla být určena
zejména pro spolufinancování případných národních
či evropských dotací.
➤6Národní dotace od státu, kraje, soukromých a veřejných subjektů.
➤6Dary, sbírky občanů, podnikatelů apod.

SPOLKY

Minule jste se
dozvěděli něco
málo z historie
baráčníků.
Dnes bych vás
ráda seznámila
s baráčnickými
symboly.

Obec baráčníků

P

Josef Lada, ač v době vzniku
ondřejovské hvězdárny žil,
nikdy hvězdárnu nenakreslil.
Proč, to se můžeme jenom
domnívat. Dnes je hvězdárna
Astronomického ústavu
Akademie věd České
republiky světově uznávaným
pracovištěm, ale také bojuje
se světlem Prahy,
a okolních obcí.

H
Pozvánku z roku 1913 nám zapůjčila paní Franeková. Děkujeme.

rvním symbolem je podle
Regulí neboli stanov logo.
To zobrazuje naposledy zmiňovaný baráček ozdobený lipovými
listy a ornamenty. Druhým je prapor, který nese název a rok založení. Hrusický prapor pochází z roku
1936. Vyšívala ho Marie Jedličková, neteř Josefa Lady. Třetí symbol představuje odznak, který je
z kovu bronzové barvy. Je na něm
vyobrazen baráček, v pozadí hory
a vlevo lípa. Na horním okraji je
nápis „Baráčník“.
Čtvrtý symbol tvoří spolkový
kroj zvaný „Mařenka“ a je stylizovaný podle kostýmu Prodané nevěsty

z Hrusic

Bedřicha Smetany. Pátým je pracovní kroj zvaný „Svéráz“. Oba tyto
kroje mají spoustu zajímavých podrobností a pravidel, a ta si necháme na příště.
Šestým symbolem je Počestné
právo. Každé první oslovení na zasedání musí začínat slovy: „Počestné právo...“. Jedná se zpravidla o ozdobně vyřezávaný symbol
ze dřeva. Bývá zakončený pravou
dlaní uzavřenou do pěsti se dvěma
vztyčenými prsty u sebe (ukazováček a prostředníček). Právo musí
vždy stát na stole před rychtářem
při každém zasedání.
Sedmý symbol zastupuje Ry-

chtářské právo a je symbolem rychtáře. Je rovněž ozdobně vyřezávané ze dřeva. Rychtářským právem
rychtář zahajuje a ukončuje trojím poklepáním každé zasedání.
Stejným způsobem sjednává klid.
V průběhu jednání leží právo na
stole před rychtářem. K osmému
symbolu patří náprsní štítky a ty
slouží k označení příslušnosti člena ke své obci. Posledním, devátým
symbolem, jsou spolkové pečetě
a razítka.
Renata Ladová, jednatelka
Zdroj: Regule Veleobce sdružených
obcí baráčnických a Kniha
o Hrusicích

rusice jsou přes kopec. Obec známá především jako rodiště Josefa Lady, každý o ní ví.
A pokud náhodou nevěděl, teď už určitě ano.
Hrusice se staly první obcí v České republice, kde
začalo svítit tzv. biodynamické veřejné osvětlení. Na
jeho prohlídku se sjelo na deset expertů, přijela Česká
televize, zpráva se objevila v dalších médiích a Ministerstvo životního prostředí zpozornělo. Proč?
Protože tohle osvětlení splňuje všechny potřebné
normy, svítí tak, jak má, ale navíc řeší omezení negativního vlivu světla na přírodu. Proto biodynamické.
Zatímco ve dne potřebujeme co nejvíce světla, v noci
je to právě naopak, přemíra světla nám škodí. Čím
bělejším světlem, studeným odstínem si svítíme, tím
hůře. Modrá složka světla obsažená v takových barvách světla mnohem více narušuje život v přírodě,
ale i cirkadiánní rytmus člověka a tvorbu melatoninu
v lidském těle v průběhu noci. Zvečera a ráno to tolik
nevadí. Proto nové veřejné osvětlení svítí na krajích
noci, když je čilejší provoz, více bíle, ale v průběhu noci
se změní jeho barva na oranžovou, a navíc se sníží
intenzita světla. Ta se dokáže díky senzorům pohybu
zase zvýšit, pokud prochází chodec, projíždí cyklista
nebo auto.
Osvětlení, jež bylo záměrně vybráno pro komunikaci, která je otevřená do volné krajiny a světlo zde má

velký vliv do okolí, je šetrné k okolní přírodě, zdraví
lidí, také se tolik nerozptyluje v ovzduší a hvězdářům
v Ondřejově tolik nekazí oblohu. Solární panely mu
zajišťují energii, kterou jsme nemuseli vyrobit, ani
nikdo nemusel kopat výkopy pro elektrické kabely.
Ohleduplnější svítidlo – chcete-li ekologičtější – nenajdeme. A přitom svítí tak, jak má, a plnohodnotně slouží pěším i motoristům, občanům Hrusic. Hrusice se tak
zařadily na první příčku dobrého příkladu ve směřování státní snahy vedené Ministerstvem životního prostředí svítit účelně a ohleduplně k přírodě i lidskému
zdraví. Josef Lada by možná zase nenamaloval hvězdárnu, ale do své malebné krajiny by zdejší nové lampy
určitě přidal.
Pavel Suchan
člen mezirezortní pracovní skupiny
pro světelné znečištění
Astronomický ústav AV ČR, Ondřejov

Zajímavosti

z Hrusic

KULTURA

Hrusická knihovna

V Hrusicích se konají kurzy „low carb vaření“
Během dvou únorových sobot proběhly dva cykly, navštívilo je celkem devět účastníků.
Kurz je jednodenní, probíhá v příjemném domácím prostředí a jeho program
sestává z teoretické průpravy (úvod do problematiky, rady, diskuze), ochutnávky
(uvítací snídaně, dezert) a praktických částí (společná příprava hlavních chodů
a rychlých večeří). Pokud si nejste, stejně jako já, jisti, co si pod low carb představit,
přečtěte si následující rozhovor s pořadatelkou kurzů, paní Hanou Skálovou.

K

Pokusila byste se nám 6
nastínit, co je to „low carb“?
Low carb je anglický termín pro nízkosacharidové stravování. To znamená, že je oproti běžným stravovacím zvyklostem snížen příjem
sacharidů a navýšen příjem zdravých tuků. Příjem bílkovin zůstává
na podobných hodnotách. Hodně
zjednodušeně je to strava bez rafinovaného cukru a klasických příloh (pečivo, brambory, rýže atd.), ty
se nahrazují zeleninovými alternativami.
Proč jste se o low carb začala
zajímat?
Důvody byly v podstatě dva – zdravotní problémy a nadváha. Prodělala jsem před dvěma lety akutní
autoimunitní onemocnění. Jako bonus k této nemoci mi zůstal mj. únavový syndrom a také „vypapaná kila“ navíc. Potřebovala jsem zásadní změnu, a tak jsem zhruba před
rokem zkusila nízkosacharidovou
stravu. Zároveň jsem začala více
a více studovat, zda jde jen o dietu,
či je možné a hlavně bezpečné se
takto stravovat dlouhodobě. A s každou další nastudovanou knihou,
webovou stránkou, odbornou studií jsem si byla více a více jistá, že
tato cesta mi vyhovuje a že se nemusím bát u ní zůstat. Mimo jiné
jsem získala i informace a zkušenosti od mnoha lidí, kteří si díky
low carb stravě vyřešili či zlepšili
širokou škálu zdravotních problémů – diabetes 2. typu, lupenku, vysoký krevní tlak, syndrom polycystických ovarií... a stravují se tím-

Březen je již od roku 1955
Měsícem knihy, a tak pojďme
blíže poznat naši hrusickou
knihovnu. Jejích služeb
prozatím využívá jen hrstka
čtenářů, tak ji představím
o něco podrobněji.
nihovna se nachází v prvním patře budovy obecního
úřadu, je otevřena každé
pondělí od 17.30 do 18.30 hodin6
a knihovní fond čítá více než 2 600
titulů. Největší zastoupení má beletrie pro dospělé, přičemž detektivní romány a romány pro ženy
jsou vyčleněny zvlášť, dále zde
naleznete sbírky poezie, naučnou
literaturu a rovněž knihy pro děti
a mládež. Školáci si zde mohou vybrat jak z dobrodružné literatury,
tak z děl tzv. povinné četby. Své

Jana, účastnice kurzů: „Úžasný den plný inspirace, zdravého vaření a ochutnávání, kombinování i poslouchání, jak zdravě fungovat a mít víc energie ze stravy, kterou si připravujeme. Co víc? Vůbec to není tak složité a pracné, jak si člověk myslí.“

to způsobem již řadu let. Já sama
již v tuto chvíli, kromě skvělého
bonusu v podobě shozených 25 kil,
mohu konstatovat zlepšení únavového syndromu na únosnější mez
– díky tomu jsem zase schopná,
byť v menší míře, vykonávat svou
stálou práci – učení dětí na flétnu.
Dalším velkým plusem je vymizení dlouholetého chronického zánětu v rameni, se kterým jsem se
potýkala již dlouho před nemocí
a se kterým si již tradiční medicína, ani alternativní léčby nevěděly
rady.

k lepšímu a udělat něco pro své
zdraví. Zároveň se mi podařilo je
přesvědčit, že low carb jídla nejsou
nijak složitá.

Jak byste zhodnotila první dva6
cykly kurzů?
Mám z nich velkou radost, účastníci odcházeli spokojení a odhodlaní pokusit se svou stravu změnit

V případě zájmu o více informací
ohledně kurzu je možné mne kontaktovat na e-mailu balvankova@
seznam.cz či tel.: 774 21 61 89.
Hana Kuntová

Budou kurzy dále pokračovat?6
Kde se zájemci mohou o kurzech6
dozvědět více informací?
Pevně doufám, že ano. Pokud bude
zájem, plánuji jeden kurz měsíčně
(vždy sobota 9–16 hod). Nejbližší
termíny budou 16. března a 6. dubna. Já osobně bych samozřejmě své
dobré zkušenosti a to, co sama vím,
předala ráda co nejvíce lidem.

místo zde mají také knihy od Josefa Lady.
Samostatnou kategorií jsou tituly zapůjčené naší knihovně
v rámci tzv. výměnného fondu. Od
začátku února je tak pro čtenáře
k dispozici dalších 120 knih růz-

ných žánrů, mezi kterými jsou
i novinky vydané během posledních dvou let. Knihy sem přivezla
metodička z benešovské knihovny, která se přijela setkat s novou
knihovnicí, paní Jitkou Sklenářovou. Spolupráce s Benešovem bude pokračovat i dále, nabídka knih
tedy bude pravidelně obměňována
tak, aby si každý vybral podle svého vkusu.
Pokud se rozhodnete do knihovny přihlásit, zaplatíte jako dospělý
symbolický poplatek 20 Kč za rok
(děti a mládež 10 Kč) a knihy si můžete zapůjčit na jeden měsíc. Nově
v knihovně funguje také dětský
koutek s pastelkami a omalovánkami, takže maminky, nebojte se
přivést s sebou děti, určitě se zde
zabaví, a vy si budete moci v klidu vybrat nějakou knihu pro sebe.
Hana Kuntová

FARNOST

Bohatství, chudoba, modlitba

P

án si koupil mercedes a byl šťastný. Ale jeho štěstí je jenom zde
na zemi, ten mercedes neprojede
nebeskou branou. Druhý člověk má náruč dobrých skutků a klidně do nebe prochází...
V dnešní době lidé auto potřebují.
V některých rodinách mají i dvě auta.
Jde o to, aby kterákoliv hmotná věc pro
nás nebyla tou největší hodnotou.
Když se přijdou děti do kostela podívat, třeba celá třída, ptám se jich, co se
jim tam nejvíc líbí. Ukazují na nějakou
sochu nebo obraz, ale pak mi sami pomohou, když se ptají, proč tam svítí to
červené světélko. Tak se dostáváme ke

svatostánku, ve kterém je živý Pán Ježíš v tak malé podobě, abychom jej mohli přijmout. Děti, které se připravují na
první svaté přijímání, malují kapličku
a pod ní jsou slova: „Pro Tebe, Ježíšku
a pro Tvoji Matičku, chci ve svém srdéčku zbudovat kapličku.“ Jde tedy o to,
aby pro nás pro všechny byl živý Kristus
i jeho matka Panna Maria tím největším
pokladem.
Byl jsem v nemocnicích od 26. prosince
do konce února. Nyní se vracím do mnichovicko-hrusické farnosti. Děkuji za
všechny modlitby, návštěvy...
Žehná vám P. Ivan Kudláček,
farář mnichovicko-hrusické farnosti

ŠKOLKA

ŠKOLA

Školka
Vážení čtenáři,
tento příspěvek je hlavně pro rodiče dětí, kteří se chystají se svými
dětmi k zápisu do mateřské školy.
Termín zápisu do mateřské
školy je v období od 2. května do
16. května. O datu zápisu u nás
v Hrusicích budete informováni
v příštím čísle Hlasu Hrusic, kde
budou zveřejněna také kritéria
pro přijetí, podle kterých jsou posuzovány jednotlivé žádosti.
Přihlášku si máte možnost vyzvednout přímo ve školce od 1. dubna 2019 nebo si ji stáhnout na
stránkách MŠ, www.ms-hrusice.cz.

S přihláškou, která bude potvrzena od lékaře, přijďte k zápisu.
Seznam dětí, které by se podle
místa bydliště mohly hlásit do mateřské školy, je poměrně dlouhý
a volných míst není mnoho. Chtěla bych požádat hlavně rodiče tříletých dětí, aby zkusili některou
mateřskou školu v okolí, nechali
své dítě zapsat tam a poté přišli
i k nám. Dále bych chtěla požádat
rodiče dětí, pro které je poslední
rok v MŠ povinný a navštěvují MŠ
v okolí a jsou tam spokojeni tak, že
nebudou školku měnit, zda by nám
mohli dát vědět. (Není to vaše po-

vinnost, ale mně by to usnadnilo
práci).
Kolik dětí budu letos přijímat,
ještě není jasné, máme 9 předškoláků, ale musíme počítat s odklady školní docházky. Tyto děti odcházely do přípravné třídy do ZŠ
Mnichovice, ale v letošním roce
se nebude třída z kapacitních důvodů otvírat, takže děti zůstanou
u nás.
Je jasné, že tyto informace nejsou příliš optimistické, ale bohužel více než 24 dětí se do naší školky nevejde.
Lenka Rajdlová, ředitelka MŠ

•6 poznám barvy, chápu počet pět, vyjadřuji se v krátkých větách
•6 nezapomínám si umývat ruce, dovedu si sám připravit a sklidit svačinu
•6 dovedu pozorně poslouchat vyprávění i čtení
•6 znám některé pohádky a umím si o nich povídat
•6 znám některé básničky a písničky
•6 dokážu se řídit pokyny dospělého
6

spělým i kamarádům
•6 snažím se spolupracovat se školou, aby se dítěti práce co nejvíce dařila

Desatero pro rodiče prvňáka
•6 každý den kontroluji tašku za přítomnosti svého
prvňáka, pomáhám dítěti v přípravě školních potřeb,
kontroluji penál, ořezané tužky a pastelky
•6 přípravu na vyučování rozdělím na kratší intervaly,
dbám na odpočinek
•6 v klidu si s dítětem povídám o tom, co ve škole prožilo
•6 nestresuji dítě zbytečným spěchem a nervozitou
•6 vyžaduji od dítěte jasnou a správnou odpověď a výslovnost
•6 učím dítě samostatnosti při plnění úkolů, sleduji,
jak je plní
•6 všímám si správného držení tužky a správného sezení při psaní, leváka nepřecvičuji
•6 dbám, aby dítě mělo dostatek pohybu
•6 učím dítě slušnému a ohleduplnému chování k do-

Zápis do první třídy se koná
v pátek 12. a v sobotu 13. dubna 2019.

Ve školním roce 2019/2020 plánujeme čtyři první
třídy, které budou umístěny v malé škole na náměstí.
Bohužel nám již nezbývá místo pro zřízení přípravné
třídy, kterou mohly navštěvovat děti s odkladem školní docházky.

ŠKOLA

Hola, hola, škola volá!
Blíží se zápis do prvních tříd ZŠ, a tak jsme oslovili ZŠ Mnichovice
(spádová ZŠ pro Hrusice) s prosbou o příspěvek k tomuto tématu.

D

alší rok utekl jako voda a v mateřských školách nám dozráli další předškoláci.
Nyní si ještě většinu dne hrají s kamarády
nebo se s paními učitelkami připravují na vstup do
školy. Ale ten krásný čas strávený v mateřské škole
se krátí a možná, že už samy děti přemýšlí, co je ve
škole čeká. O čem se jim asi večer zdá? O písmenkách,
o matematických příkladech nebo o hodné paní učitelce? A o čem se zdá asi jejich rodičům? Třeba o tom, co
vše musí pro prvňáčka připravit, jak nejlépe vybrat
všechny pomůcky, jak své dítko co nejlépe připravit na
zápis do školy. A možná si kladou i otázku: „Bude ten
náš mrňousek dobře na školu připraven? Zvládne to?“
Ráda bych vás ujistila, že my, paní učitelky z mnichovické školy, se na nové žáčky moc těšíme. Těšíme
se na děti, které budou samostatné, kamarádské, budou umět slušně pozdravit, poděkovat a poprosit. Ač
to může znít někomu velice jednoduše, zvládnutí sociálních dovedností je tím nejdůležitějším krokem pro
vstup do školy. Číst, psát a počítat se děti naučí v první

třídě. Dětem usnadní vstup do školy i to, pokud zvládnou vyslovit všechny hlásky. Pokud tomu ještě tak není, je nejvyšší čas vyhledat logopeda a pravidelně trénovat. Vydaná energie a píle se vám v první třídě vrátí.
Naslouchejte prosím učitelkám v mateřské škole,
které jsou s vašimi dětmi nejvíce a mohou vám doporučit a poradit, kterou oblast dovedností je potřeba
u vašeho dítěte ještě posílit a docvičit.
Jelikož vím, že otázek máte určitě mnoho, dovoluji si nabídnout desatero pro prvňáčky a jejich rodiče.
Snad vám odpoví i na některé vaše dotazy.
6
Desatero pro prvňáčky
•6 znám své jméno a příjmení, adresu
•6 umím se sám rychle obléknout a převléknout, obouvat se, zavázat si tkaničky, složit si své věci
•6 umím uklidit knížky, hračky a věci tam, kam patří
•6 dovedu kreslit tužkou, pastelkami i malovat barvami, umím správně držet tužku, umím zacházet s nůžkami

›8‹

Rodiče budoucích prvňáčků zveme ve středu 24. dubna 2019 od 18.00 hodin na Rodičovskou kavárnu s psycholožkou Mgr. Janou Březinovou na téma přípravy
předškoláka na školu.
Dětem i rodičům přejeme mnoho sil, trpělivosti a těšíme se na setkání v mnichovické škole.
Jana Cháberová a Marcela Erbeková
Více informací najdete na: www.zsmnichovice.cz

Z LADOVA

KRAJE

INZERCE A REKLAMA

KOUPÍM NÁHRADNÍ DÍLY NA VOZIDLA:
–

Škoda 440-Spartak, Octavia, 1000MB, 100L, 110R, 120L, Favorit,
Garde, Rapid 130, Rapid 136, Tatra 613, Barkas, Wartburg
–

Kontakt: Ing. Jiří Šalanský
Tel.: 775 100 826, e-mail: salansky@atlas.cz
Fotíte rádi?
Chcete se zapojit do tvorby HH? Posílejte nám do redakce své fotky
s tematikou Hrusic. Jednu fotku pravidelně umisťujeme na titulní
stranu k navození nálady, pokud se nám sejde více obrázků, můžeme
do některého z budoucích čísel připravit celou fotogalerii. Fotografie,
prosím, zasílejte v běžných elektronických formátech. Kratší strana
fotografie by měla mít minimálně 700 px (obrazových bodů).

Uzávěrka

dalšího čísla Hlasu Hrusic bude 23. března.
~
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. Redakce si vyhrazuje
právo výběru příspěvků ke zveřejnění, případně jejich krácení či odložení na pozdější dobu. 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

