První písemná zmínka o Hrusicích je uchovaná v panovnickém dekretu Přemysla Otakara I., daného na Pražském hradě 17. ledna 1205.
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Otevíráme novou rubriku

zachytit historii hrusických domů,
a to především těch, které patří k historickému jádru Hrusic. Samozřejmě,
že ne vždy se mi podařilo shromáždit
dostatek informací. U některých čísel
popisných to budou jen kusé zprávy
a drobné informace, jež mám k dispozici. Navíc se budou týkat zejména období 18. a 19. století (jen u některých
čísel popisných budou uvedeny i údaje
z dob pozdějších). Nicméně i ty snad
zaujmou laskavého a zvídavého čtenáře. V dnešní relaci začneme od počátku, tj. od čp. 1.
M. Hemelík st., hrusický kronikář
(Pozn. redakce: Rubriku Pohled do historie obce otevíráme na stranách 8 a 9)

Vážení a milí čtenáři Hlasu Hrusic!

P

řed dvaceti lety jsem na stránkách hrusického zpravodaje popisoval v krátkých příspěvcích historii některých hrusických
nemovitostí. Zejména to byly ty, které svým vznikem a historií
patřily k nejstarším v obci.
Současná redakce Hlasu Hrusic mne požádala, zda bych se nemohl
k tomuto tématu vrátit a znovu připomenout hrusický historický místopis, který pro mnohé dnešní obyvatele obce zůstává zcela neznámý.
Není pro mne žádným problémem této žádosti vyhovět. Navíc jsem za
poslední desetiletí získal další údaje a informace. Pokusím se tedy opět

Přejeme Vám
veselé jarní dny
a krásné
Velikonoce
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Zasedání zastupitelstva
Vybíráme některé body ze zastupitelstva obce konaného 12. března 2019
(celý zápis ze zastupitelstva, včetně příloh, najdete na www.obec-hrusice.cz).
➤6 Dne 23. února 2019 obdržel starosta Petr Sklenář

➤6 Náklady na zimní údržbu obce byly předběžně vy-

dopis od bývalého starosty Ladislava Tesaříka týkající se veřejného osvětlení Hrušov. Tento dopis přečetl
na zasedání zastupitelstva. Vyjádřil se ke skutečnostem, které byly v dopise uvedeny. Seznámil zastupitele a občany se svou účastí na konferenci Candela 2019,
která se týkala veřejného osvětlení. Na konferenci se
mimo jiné řešil i nevyhovující stav osvětlení, biodynamických lamp, do Hrušova, které dle některých znalců neplní osvětlovací normy a je umístěno na poddimenzovaných stožárech. Starosta tuto situaci řeší se
zhotovitelem této stavby.

čísleny na 50 tis. Kč, což jsou výdaje srovnatelné s minulou zimou. Starosta děkuje všem, kteří se na zimní
údržbě podíleli.
➤6 Zastupitelstvo obce Hrusice schválilo cenu za in-

zerci v obecním periodiku Hlas Hrusic takto: strany
á 125 Kč, ¼ strany á 250 Kč, ½ strany á 500 Kč, celá
strana á 1 000 Kč. Ceny jsou bez DPH. Řádková inzerce občanů Hrusic pro nekomerční účely je poskytovaná
bezúplatně. Posouzení přiměřenosti a délky řádkové
inzerce občanů Hrusice je na rozhodnutí redakční rady.

➤6 Dopravní odbor Říčany provedl místní šetření

ohledně nelegální výstavby chodníků k sokolovně. Závěr byl takový, že odvodňovací žlaby je třeba zasypat,
zatrubnit a chodníky stavebně upravit tak, aby byly
bezpečné a v souladu s normou. Řízení o odstranění
stavby a žádost o dodatečné stavební povolení je nyní
přerušeno do 30. září 2019.

Příští zastupitelstvo6
se bude konat

v úterý 9. dubna 2019 od 19.00 hod.6
v hospodě U Sejků, čp. 25.

Aktuality z obecního úřadu
•6 Dopravní omezení
Došlo k demolici nadjezdu přes D1 (most na Mnichovice). Stavba nového nadjezdu potrvá do 15. října 2019.
Objízdná trasa je vedena přes D1 EXIT 15 (Všechromy). Během této doby bude opravovaná také silnice
č. II/508 Mirošovice–Mnichovice. Začátek stavby by
měl proběhnout od 8. dubna do 1. září. Většinou by se
mělo jezdit na světelnou signalizaci jedním pruhem.
Jen cca 4 dny (rozprostřeně) bude komunikace uzavřena úplně. Obec obdrží informaci 7 dnů dopředu a následně ji dá na vědomí občanům tradičními cestami.
•6 Opět doporučujeme se přihlásit k zasílání SMS zpráv
buď na webových stránkách obce, nebo osobně na úřadu.
Budete informováni o všem důležitém v obci!

•6 Zkratka
V souvislosti s uzavřením nadjezdu v Mirošovicích
a znatelně vyššímu provozu ve „zkratce“ věnuje vedení
obce zvýšenou pozornost bezpečnosti provozu na této
místní komunikaci. Starosta 13. března písemně požádal dopravní policii v Říčanech o součinnost při zajištění dohledu nad dodržováním pravidel silničního
provozu. Zdůraznil, že tuto komunikaci hojně využívají pěší, kteří tudy chodí na vlak, včetně dětí. Rovněž
požádal policii o časté kontroly oprávněnosti vjezdu do
zkratky a o případné udělování pokut za nepovolený
vjezd dle platné legislativy. Říčanská policie obratem
reagovala písemným ubezpečením, že se hlídky budou
této komunikaci věnovat v době stavebních prací intenzivněji.
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Na základě dotazů některých občanů uvádíme, že
tuto komunikaci nemůžeme svévolně uzavřít, protože slouží mimo jiné také vozidlům integrovaného záchranného systému.

•6 „Potřebuji zařídit“ – nová záložka na webu obce
V této sekci na stránkách obce si můžete stáhnout formulář žádosti o kácení dřevin. Další formuláře budou
následovat.

•6 Bezhotovostní platby na OÚ
Na obecním úřadu již lze poplatky a další platby uhradit také platební kartou prostřednictvím bankovního
terminálu.
•6 Odpadové hospodářství
V průběhu března/dubna bude k hasičské zbrojnici
přistaven červený kontejner na drobný elektroodpad
(baterie, kalkulačky, rádia, drobné počítačové vybavení, discmany, telefony, elektronické hračky apod.).
Místo sběru tříděného odpadu u OÚ monitoruje
nově kamera se záznamem (s občany, kteří opakovaně
vhazují do kontejneru na tříděný odpad směsný odpad,
bude zahájeno správní řízení). Proběhla schůzka s ředitelem sběrného dvora Mnichovice ohledně nastavení
podmínek využití sběrného dvora i pro občany Hrusic.
V návaznosti bude záležitost projednána na zasedání
zastupitelstva obce.
•6 Nebezpečný a velkoobjemový odpad
Připomínáme, že 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.
Kontejnery na velkoobjemový odpad budou občanům
(fyzickým osobám) k dispozici od pátku 19. dubna6
do soboty 20. dubna 2019 12.00 hod.
Patří sem: starý nábytek, koberce, linolea, umyvadla, toalety, kuchyňské linky, elektrotechnika atd.
Jeden kontejner bude na parkovišti u hasičské zbrojnice a druhý v Hrušově / Na Luňáčcích.

•6Popelnice na tříděný odpad do domácností
Nadále trvá možnost pro občany Hrusic
přihlásit se na OÚ o vlastní nádobu na
plast/papír, jejíž vyvážení bude zdarma.
Podmínkou svozové firmy je, že se musí
zapojit alespoň polovina domácností, doposud jich projevilo zájem zhruba 70. Pro
splnění podmínky je potřeba dalších cca
60 domácností.

•6 CzechPoint
V reakci na dotazy občanů uvádíme přehled služeb
CzechPoint dostupných na OÚ:

Autorizovaná konverze dokumentů
Centrální úložiště ověřovacích doložek
Datové schránky
Podání do registru účastníků provozu modulu
autovraků ISOH
Přijetí podání podle živnostenského zákona (§ 72)
Úschovna systému Czech POINT
Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů
Výpis z bodového hodnocení řidiče
Výpis z insolvenčního rejstříku
Výpis z Katastru nemovitostí
Výpis z Obchodního rejstříku
Výpis z Rejstříku trestů
Výpis z Rejstříku trestů právnické osoby
Výpis z Živnostenského rejstříku
Základní registry
•6 Sociální služby – kontakt
Seznam s kontakty sociálních služeb (domovy pro seniory, pečovatelské služby, psychologické a sociální
poradenství, hospicová a paliativní péče, terénní služby a řada dalších) v okolí je k dispozici na obecním
úřadu. V době úředních hodin místostarostky (středy
9.00–12.00 a 16.00–19.00 hod.) je možné se i poradit.
•6 Úprava plochy před OÚ
Vedení obce se rozhodlo revitalizovat prostor před
obecním úřadem, aby se mohl stát pěkným místem
pro setkávání, procházky a zároveň lépe vynikla busta našeho rodáka J. Lady. Dojde proto k odstranění
většiny starých, vyholených jehličnanů a jejich nahrazení několika menšími listnatými stromy, keři a květinami.

›3‹

SPOLKY

myslivci

Obec baráčníků
V minulých článcích Hlasu Hrusic jsem se zmínila o některých činovnících. Tentokrát
bych vám ráda objasnila tradiční pojmenování členů a funkcionářů u baráčníků.

N

ejvyšším představitelem u každé organizace je
většinou předseda. U baráčníků se tato funkce
jmenuje rychtář, u nás v Hrusicích je to rychtářka. Má za úkol řešit všechny záležitosti moudře
a společně se členy představenstva neboli konšelstva.
Místorychtář je zkušený ve všech oblastech spolku, připravený zastoupit rychtáře, je-li toho třeba.
Další funkcí bývá místopředseda, u baráčníků bývají
dva. Pantatínek, který bývá zkušeným činovníkem, má
hovořit rozvážně a důstojně. V žádném případě nesmí
připustit, aby se při zasedání projednávaly záležitosti
nebo spory rázu soukromého. V případech, které nejsou
jednoznačné, působí pantatínek jako poradce. Panímaminka má být zkušenou tetičkou. To neznamená, že je
něčí teta. Všichni členové spolku jsou buď tetičkami,
nebo sousedy, jako jsme kdysi měli soudruhy a soudružky. Panímaminka dbá na svornost mezi tetičkami a její
hlavní činností je dohlížet na stylovou správnost krojů a baráčnického oblečení. Stará se o prapor, májku
a společně se šafářkou zajišťují staročeskou poctu – podávání chleba a solí.
Funkce syndika představuje práci jednatele. Pak tu
máme zapisovatele neboli škrabáka. Berního, jinak pokladníka. Slídila známého jako kontrolní orgán. Dále je
mezi funkcionáři také kontribuční, ten vybírá a odvádí
kontribuci, což jsou vlastně velmi oblíbené členské příspěvky. Vzdělavatel, toho bychom mohli „přeložit“ jako
osvětového pracovníka. Jeho starostí je vychovávat
tetičky a sousedy v dobré a obětavé baráčníky, oddané občany a vlastence. Dbá na dodržování spolkových
regulí, baráčnických zvyklostí, na důstojné a správné
zacházení s rychtářským a počestným právem. Šafář
se stará o svěřený majetek spolku. Řekněme, že je tedy
hospodářem. Gratulant má na starost ohlídat jmeniny
a narozeniny členů, oslavencům podává gratulace písemně nebo ústně. Další funkcí je kronikář, matrikář,
archivář, knihovník a praporečník.
Protože nás ve spolku v Hrusicích je opravdu málo,
nemáme například švandymistra, který by měl na starosti přípravu a organizaci všech výchovných, kulturních i propagačních akcí v obci i župě.
Mými oblíbenými funkcemi jsou ty s poetickými
jmény, například poslíček, který měl za úkol zvát na
zasedání nebo roznášet pozvánky na baráčnické zábavy. Poslední dvě funkce jsou ponocný a dráb. Ponocný
zapaluje svíce a troubením na ponocenský roh zahajuje
slavnostní zasedání. Dráb dohlíží na pořádek nejen na
zasedáních, ale i na všech baráčnických akcích. Drába

musí každý poslechnout, na pokyn rychtáře pokutuje
ty, kteří ruší zasedání. Pokuty se dávají do domečku.
Renata Ladová, jednatelka (syndička)
Zdroj: Metodické pokyny Veleobce
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Baráčníci děkují všem obyvatelům Hrusic 6
za laskavou podporu při zvaní na Maškarní
ples. A také děkujeme Sboru dobrovolných 6
hasičů za pomoc se zvaním, přípravou, průběhem a úklidem po akci. Bez hasičů bychom ples
pořádat nemohli.

KULTURA

Myslivecký spolek Hrusice
Vážení čtenáři Hlasu Hrusic, chceme vás informovat o tom,
co se v průběhu roku děje v naší hrusické honitbě.

L

etošní zima byla opravdu ladovská, napadla spousta sněhu, proto měli
myslivci za úkol zvýšit přikrmování spárkaté (srnčí) a drobné zvěře
(bažant, zajíc a divoký králík). Přikrmuje se nasušeným senem, ovsem,
ječmenem a kamennou solí. Zvěř koncem března přestává být postupně závislá
na naší péči, ovšem s výjimkou zdroje vody, kterou dodáváme během celého léta
do napajedel zbudovaných místními myslivci.
Se začátkem jara však pro myslivce práce zdaleka nekončí. Do konce dubna
musí mít vyčištěná a vydezinfikovaná krmná zařízení a je nutno připravit odchovny pro bažantí kuřata a káčata kachny březňačky, která se vypouštějí během roku do honitby. Koncem března, začátkem dubna vstupuje do přírody nový
život. Příroda se probouzí ze zimního spánku a při procházce honitbou je v ní
hned veseleji. Začínají kvést květiny, keře a stromy. V honitbě se začínají objevovat mláďata zajíců a divokých prasat (selata). Přilétají také jarní posli – skřivani, špačci, divocí holubi – a objevuje se mnoho dalších druhů živočichů. Začínají
hnízdit kachny březňačky. V období května a června kladou srny do travnatých
porostů srnčata. V tomto období proto myslivci po dohodě s místními zemědělci
prochází louky, aby zabránili posekání nakladených srnčat. Žádáme také majitele psů, ať v tomto období dbají na to, aby jejich psi zbytečně nepobíhali v loukách.
Děkujeme za hrusické myslivce.
Josef Svoboda, předseda Mysliveckého spolku Hrusice

ŠKOLKA

Zápis do Mateřské školy Hrusice na rok 2019/2020
Zápis se koná v úterý 7. května 2019 od 15.00 do 18.00 hod. v budově mateřské školy.

P

ři zápisu je třeba předložit rodný list dítěte, občanský průkaz jednoho z rodičů a vyplněnou
přihlášku.
Přihláška do MŠ bude od 1. dubna 2019 k vyzvednutí v MŠ nebo ke stažení na webových stránkách MŠ.
Přihlášku je nutno nechat potvrdit pediatrem.
KRITÉRIA pro přijímání dětí 6
do Mateřské školy Hrusice
Do MŠ Hrusice jsou až do naplnění kapacity přijímány děti v tomto pořadí:
1) Děti ve věku odpovídajícímu poslednímu roku před
zahájením školní docházky a děti s odkladem školní
docházky, pro které je předškolní docházka povinná,
s trvalým bydlištěm v obci Hrusice.
2) Děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně čtvrtého roku věku s trvalým bydlištěm
v obci Hrusice.
3) Děti, které před začátkem školního roku dosáhnou

nejméně třetího roku věku s trvalým bydlištěm v obci
Hrusice.
4) Děti, které nemají trvalý pobyt v obci Hrusice
podle data narození, tj. od nejstarších po nejmladší.
Lenka Rajdlová, ředitelka MŠ
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Fotbal – zavlažování fotbalového hřiště

V

poslední době jsou kladeny stále větší nároky
hráčů všech věkových kategorií na kvalitu zázemí pro jejich sportovní činnost. Protože chceme přivést a udržet u fotbalu co možná nejvíce dětí,
je právě toto téma vnímáno v našem oddíle jako prioritní. Rozhodli jsme se proto pro instalaci zapuštěného systému zavlažování fotbalového hřiště. Na tuto
akci jsme zároveň požádali o dotaci z fondu hejtmanky
Středočeského kraje.
Již na první letošní brigádě, která se konala v sobotu 9. března, byla provedena základní příprava pro budoucí uložení systému řízení a čerpadla, přičemž zároveň došlo k důkladnému zajištění nádrže proti pohybu.
K vlastnímu provedení prací došlo v nejlepším možném
termínu, a to v týdnu od 18. do 22. března, kdy se začalo
s postupným odřezáváním trávníku tak, aby mohl být
po dokončení opět vrácen na původní
místo, a s hloubením úzkých koryt pro
vedení hadic. Protože jarní část soutěže začínáme na hřištích soupeřů, má
tak povrch další týden na regeneraci
a nemusíme tím pádem řešit náhradní plochy pro odehrání mistrovských
zápasů. Vzhledem k nadšení našeho
předsedy, který svým zápalem „nakazil“ i mnoho kamarádů, jsme byli
schopni provést výkopové, instalační
i začišťovací práce vlastními silami.
Jsem nesmírně potěšen skutečností,
že se kluci v našem oddíle nenechali
zkazit příklady z okolí a nečekají, až
někdo za ně všechno udělá, ale sami
přikládají ruku k dílu. Chlapci, jen tak
dál a máte můj obdiv!

Závěrem mi dovolte poděkovat všem, kteří se na
přípravách a vlastní instalaci podíleli, a v neposlední
řadě těm, kteří byli nápomocni zapůjčením techniky
a nářadí pro úspěšné zvládnutí celé akce. Zároveň
je průběh a výsledek zavazující, protože jak je vidět:
„Když se chce, tak to jde!“
Nakonec bych vás rád pozval na utkání našich mužstev v jarní části soutěže. Její rozpis naleznete v únorovém vydání HH, na vývěsce u autobusové zastávky
a na internetových stránkách: www.hrusice-fotbal.cz.
Přijďte podpořit naše borce.
HRUSICE, DO TOHO!!!
Za FO Jan Novák
Děkuji všem nadšencům za jejich nasazení a pomoc
při výstavbě zavlažování. Nesmírně si vážím toho, že
si dokážou vzít i dovolenou, aby
pomohli s budováním. Zároveň se
stali i vzorem pro mládež, která se
také hojně účastnila. Vidí, že přiložit ruku k dílu se vyplatí. Zařízení si budou také více vážit, protože sami vědí, kolik úsilí a práce
je to stálo. Bez těchto lidí bychom
si závlahu nemohli nikdy dovolit!
Více informací vám rádi sdělíme
na valné hromadě TJ Sokol Hrusice, která se uskuteční dne 13. dubna 2019 od 19.00 hod. v sokolovně,
na které se bude schvalovat hospodaření za rok 2018 a bude se volit
nový předseda.
Petr Sklenář
předseda TJ Sokol Hrusice
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z Hrusic

Keramička z Hrusic

Když se procházím po Hrusicích a nahlédnu do zahrad,
zjišťuji, že mnohé krášlí
umělecká díla z místního
keramického ateliéru
Martiny Jírové. 6

A

ť jsou to domovní znamení,
venkovní květináče, či –
zřejmě nejoblíbenější – krmítka pro ptáky. Všechny výrobky
nesou nezaměnitelný charakter její
tvorby – protáhlé, zprohýbané linie. Už její první pokusy vyšly, jak
ona říká, „tak nějak nakřivo“, a to
bylo to, co jí přišlo správné a dobré.
„V životě, pokud to nemá být nuda,
taky neexistují pevné hranice,“
tvrdí, a tak ani její výtvory nemají
pevnou formu a tvar, vyznačují se
nepravidelností a hravostí.
Martina se řemeslu věnuje již
dvanáct let. Má vystudovanou
střední pedagogickou školu a odmala ji bavila kresba. V době, kdy
byla na rodičovské dovolené, začala

s dětmi navštěvovat kurz keramiky. Modelování z hlíny se jí velice zalíbilo, a tak to začala zkoušet doma.
Po rodičovské dovolené už se k profesi pedagoga nevrátila a pustila se
naplno do keramické tvorby. Pořídila si pec a vyjednala si spolupráci se
třemi obchody, ve kterých prodávali
její výrobky. S jedním z obchůdků,
Galerií 18 v Říčanech, přetrvala
spolupráce do dnešní doby.
Již v průběhu prvního roku její
nové kariéry ji oslovila paní ředitelka ze Základní školy ve Strančicích a soukromá školka v Tehově,
aby tam vedla kroužky keramiky.
K těmto dvěma se postupně přidávaly další školky, a tak dnes mohou
děti navštěvovat její kurz keramiky ještě v dalších čtyřech školkách
– v Hrusicích, Ondřejově, Choceradech a Stříbrné Skalici. Pracuje s dětmi ve věku od 3 do 14 let.
Ve školkách děti vytváří ploché
plastiky za pomoci šablon, starší
školáci ztvárňují i vlastní náměty
na volné téma. Inspirací pro nápady na výrobky v kroužcích jsou
jí nejrůznější věci a situace, jsou
ovlivněny ročním obdobím, tradicemi, ale i lidmi, které potkává. Pravdou je, že se výrobky nikdy neopakují, Martina vždy přijde s novým
nápadem.
Odpolední kroužky keramiky ve
škole a školkách ji dnes plně vytě-
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žují. Nicméně najde si také čas pro
tvorbu na zakázku pro své známé
či klienty, kteří si ji vyhledají na
internetových stránkách www.jirovamartina.cz. Kromě předmětů
do zahrad si lidé objednávají výzdobu interiérů – velmi oblíbené jsou
plastiky motýlů, hodiny a pro rodiče otisky rukou a nohou jejich dětí.
Když jsem se Martiny zeptala na
její sny a plány do budoucnosti, tak
mi prozradila, že nejvíc by ji naplňovala práce na větších projektech,
jako je výzdoba interiérů restaurací, kaváren, školek, škol atd., kdy
by mohla proměnit celý prostor
a umělecky ztvárnit nějakou ucelenou myšlenku. Příkladem takové práce je výzdoba zádveří v ondřejovské školce. Jedná se o velkou
plastiku ztvárňující holčičku v trávě, která někam odchází, a má symbolizovat to, že školka připravuje
dítě na odchod do života.
Hana Kuntová

POHLED DO HISTORIE

OBCE

Kapitolky z hrusického historického místopisu

POHLED DO HISTORIE

OBCE

mezi hrusickými sedláky.) Jeho velkou životní láskou byl chov koní. Byl zakládajícím členem Spolku
pro zvelebení chovu koní pro Hrusice a okolí. V tomto
spolku se sdružili největší hrusičtí hospodáři, pro které byl chov koní rovněž velkou zálibou a životní láskou. V roce 1948 hospodařil na 11,29 ha půdy. K tomu
ještě obhospodařoval 2,37 ha luk a zahrad. V jeho
hospodářství bychom nalezli pět krav, čtyři jalovice,
jednoho býčka, pět prasat a dva koně. Na tehdejší
dobu také vlastnil velice dobré strojové vybavení pro
zemědělskou činnost. Vlastnil samovazač, šrotovník,
vyorávač brambor, lis na slámu, výfukovou řezačku,
mlátičku, sekačku a samozřejmě zemědělské povozy.

Bohužel v důsledku neblahého společenského vývoje v Československu mu bylo dopřáno hospodařit samostatně pouze dalších necelých deset let. Ve druhé
vlně kolektivizace, která probíhala na českém venkově
v letech 1957–1958, vstoupil (zřejmě nuceně) do nově
ustaveného zemědělského družstva. Jeho tři synové
už neměli možnost samostatně hospodařit. Všichni tři
nakonec odešli z rodných Hrusic. To byl konec jednoho
z největších hrusických statků. Paní Marie Malá, vdova po posledním hospodáři, žila v čísle popisném 1 až
do své smrti v roce 1987. Dnes nemovitost vlastní její
vnučka, která v ní zřídila penzion.
M. Hemelík st., hrusický kronikář

FARNOST

„Otče náš, jenž jsi na nebesích.“
Z historie čp. 1
runt či zemědělská usedlost v místech, kde
se nyní nachází čp. 1, stávala nepochybně již
v 17. století. Nicméně vzhledem k tomu, že
tehdy neexistovala přesná evidence, ani číslování nemovitostí, lze se jen dohadovat, který grunt uváděný
v berní rule z roku 1654 či později v tereziánském katastru stával právě v místě čp. 1.
První ověřitelnou zprávou o majitelích statku čp. 1 je
zpráva vztahující se k roku 1780. Tehdy je uváděn jako
majitel pan Václav Štička. Je pravděpodobné, že v této
době vlastnil Štičkův rod statek čp. 1 již delší dobu.
V roce 1793 došlo k významné události. Tehdy se totiž původní grunt rozdělil na třetiny. Dvě třetiny získal Václav Štička, jednu třetinu pak jeho bratr Josef
Štička. Majetek Václava Štičky evidovaný pod čp. 1
se pak stal tím, co je doposud existujícím objektem
čp. 1 s přilehlými hospodářskými staveními, dvorem
a zahradou (spolu s příslušnou částí polností). (Je
vhodné poznamenat, že Josef Štička vystavěl na jedné třetině pozemku novou usedlost, která v Hrusicích
doposud existuje pod čp. 46.)
O necelých třicet let později (přesně v roce 1822) je
v pozemkové evidenci uváděn jako majitel čp. 1 stále Václav Štička. K této nemovitosti náleželo tehdy
celkem 23 jiter a 1 453 čtverečných sáhů orné půdy
a 14 jiter a 286 čtverečných sáhů luk a zahrad. (V té
době byl základem plošných měr tzv. vídeňský sáh,
tj. 3,596652 čtverečného metru. Převedeno na současné měrné jednotky představovala výměra polností cca
14 ha a výměra luk a zahrad cca 8 ha. Celkem tedy
náleželo k čp. 1 téměř 22 ha půdy. Jistě rozloha úcty-

G

hodná, svědčící o tom, že statek náležel k největším
v Hrusicích a jeho majitel mohl být klasifikován jako
tzv. sedlák-láník.)
V červnu roku 1826 pak proběhlo důkladné „šacování“ (ohodnocení) celé nemovitosti, kterým byla pověřena
komise ve složení: František Vávra (hrusický rychtář),
J. Šimek, J. Šalda, J. Hanzel. Pokud se jedná o samotnou
nemovitost, byla ohodnocena sumou 193 zlatých a 30 krejcarů. (Pro srovnání cena jedné krávy se tehdy pohybovala kolem 60 zlatých.) Hodnota pozemků příslušejících
k číslu popisnému pak byla vyčíslena na 1 496 zlatých
a 26 krejcarů. Povinnost ročních kontribucí a úroků byla
pro hospodáře stanovena na 19 zlatých a 38 krejcarů.
Ke gruntu se vázala rovněž v té době stále ještě existující robotní povinnost – hospodář byl povinen robotovat
na panských polích 104 dny v roce s potahem a také robotovat v ručních pracích 19 dnů v roce.
Rod Štičků vlastnil čp. 1 až do roku 1868. V tomto
roce grunt zakoupil rod Matysů, přesněji Josef a Marie Matysovi. Za grunt zaplatili celkem 679 zlatých.
(Případný rozdíl v ohodnocení nemovitosti a statku
v porovnání se „šacováním“ z roku 1826 lze vysvětlit
měnovými reformami, které se odehrály v Rakousku
po bouřlivém roce 1848.)
Příslušníci rodu Matysů hospodařili v čp. 1 po dlouhá desetiletí. Až ve třicátých letech 20. století přebírá
hospodářství pan Antonín Malý (narozen v Radějovicích), za kterého se provdala Marie, rozená Matysová.
Poslední z rodu Matysů na gruntě umírá jako výměnkář ve válečném roce 1943.
Pan Antonín Malý patřil mezi největší hrusické
hospodáře. (Podle výměry mu náleželo šesté místo
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T

ak začíná modlitba, kterou nás naučil Pán Ježíš. Otče – krize dnešních rodin. Rozvedení rodiče, dítě vidí svého pozemského otce jednou za
14 dní... Jeden snoubenec mi řekl, že se nemůže modlit
„Otče náš“, protože jeho pozemský otec žil špatným životem. Ale myslím, že tím víc se má utíkat k nebeskému Otci. Boha Otce zde na zemi nikdo neviděl, ale Ježíš říká: „Kdo vidí mne, vidí „Otce“. Lidé, kteří v Boha
nevěří, těžko snášejí samotu, věřící se mohou utíkat
k nebeskému Otci. Když přijímáme Ježíše ve svatém
přijímání, je to i spojení s nebeským Otcem. Při mši
svaté nás všechny spojuje modlitba Páně – „Otče náš“.

Náš – znamená, že Bůh má mnoho duchovních dětí
nejen v nebi, ale i po celém světě. Kněží, řeholníci a řeholnice se modlí breviář, který je též spojuje s jejich duchovními sourozenci modlícími se kdekoliv ve světě.
Bůh Otec je na nebesích. Zdá se nám, že je tedy
od nás daleko. Pozemský otec, když si s ním rodina
nerozumí, i když bydlí ve stejném bytě, je vlastně od
rodiny vzdálen. Nebeský Otec je nám všude blízko
a chce, abychom měli nebe ve své duši.
Kéž modlitba „Otče náš“ prohloubí náš vztah k Bohu
také tím, že o této modlitbě přemýšlíme.
P. Ivan Kudláček, farář mnichovicko-hrusické farnosti

Z LADOVA

KRAJE

Projekt SENIORSKÁ OBÁLKA
MěÚ Říčany – Odbor sociálních
věcí a zdravotnictví poskytuje
zdarma tzv. seniorskou obálku.

J

edná se o tiskopis, do kterého
senioři zaznamenají základní údaje o sobě a svém zdravotním stavu (např. alergie, nemoci,
užívané léky, kontakty na blízké osoby a praktického lékaře). Vyplněnou
obálku pak umístí na viditelné místo ve svém bytě/domě (vnitřní strana

vchodových dveří, lednice apod.), aby
byla v případě zásahu záchranných
složek k dispozici zdravotníkům či
policii. V případech tísně, ohrožení
zdraví nebo života může být člověk
dezorientovaný, nemůže si vzpomenout nebo vůbec není schopný komunikovat. V takových situacích seniorská obálka poskytne potřebné
informace, urychlí čas zásahových
jednotek a zefektivní i následnou nemocniční péči.
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Obálku si můžete zdarma stáhnout na webových stránkách
www.seniorskapolitikajmk.cz (je
zde k dispozici čb i barevná verze
včetně postupu, jak obálku vyplnit) nebo ji pro vás můžeme zajistit
na obecním úřadě v tištěné podobě a pomoci i s vyplněním. Pokud
máte zájem, kontaktujte prosím
OÚ v Hrusicích.

Z LADOVA

KRAJE

inzerce
Velkolepá turistická akce
v malebném kraji za Prahou se blíží!
V sobotu 27. dubna 2019 odstartuje už

14. pochod krajinou
barona Ringhoffera.
Trasu dlouhou dvacet kilometrů může absolvovat
kdokoliv, a to pěšky, na kole nebo koloběžce.
Zahájení pochodu bude na vlakovém nádraží
v Mirošovicích. Akce končí v Kamenici,
kde se budou vyhodnocovat splněné úkoly.
Více informací i mapa/leták naučné stezky je ke
stažení na www.laduv-kraj.cz.

Rodina se třemi dětmi
hledá podnájem v Hrusicích
na 6–10 měsíců, nejlépe od 07/2019.
2+KK, 3+KK, volný dům nebo celoročně obyvatelná chata.
Cena podnájmu dohodou.

Kontakt: Iva Budařová, tel.: 724 641 902

Uzávěrka

dalšího čísla Hlasu Hrusic bude 23. dubna.
~
Těšíme se na vaše příspěvky, podněty
a nápady k dalším článkům.

~

Pro zaslání využijte e-mailovou adresu redakce:

hlashrusic@obec-hrusice.cz.
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