První písemná zmínka o Hrusicích je uchovaná v panovnickém dekretu Přemysla Otakara I., daného na Pražském hradě 17. ledna 1205.
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Osázení nového záhonu u obecního úřadu

Z

áhon u obecního úřadu byl osázen v rámci zahradnického
happeningu v neděli 26. května. Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří se podíleli na plánování, odstranění kořenů,
úpravě záhonu, vybírání květin pod dohledem odborníka, jejich
dopravě a vysázení. Snažili jsme se vybrat květiny a rostliny které k české vesnici patří, které nebudou příliš náročné na údržbu
ani na vláhu a po zakořenění dobře snesou i sušší počasí. V záhonu tak najdete například třapatky, řebříčky, šanty, šalvěje, astry,
kosatce či dobromysl. Na podzim ještě dosadíme k záhonu listnaté stromy a nějaké cibule jarních květin, aby byl záhon pěkný
po většinu roku.
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Zasedání zastupitelstva
Vybíráme některé body ze zastupitelstva obce konaného 14. května 2019
(celý zápis ze zastupitelstva, včetně příloh, najdete na www.obec-hrusice.cz).
➤6 Zadání projektové dokumentace – obnova bu-

dovy obecního úřadu
Zastupitelstvo obce Hrusice se rozhodlo zadat projektové kanceláři zpracování projektové dokumentace
na rekonstrukci a přístavbu budovy obecního úřadu
v Hrusicích.
Důvodem je skutečnost, že budova OÚ není v dobrém technickém stavu, má velké energetické nároky
(např. nevyhovující plynové vytápění, neexistence zateplení, špatně izolující stará okna ve většině místností), ale hlavně její prostorové možnosti neuspokojují
nároky pro výkon moderní samosprávy (např. naprosto nevyhovující prostory pro jednání zastupitelstva
obce, setkání s občany apod.).
Návrh na úpravu budovy OÚ zahrnuje nejen rozšíření budovy obecního úřadu, ale také hasičské
zbrojnice. Náklady na rekonstrukci a přístavbu byly
odhadnuty na cca 15 mil. Kč. Nabídka na zpracování
projektu je ve výši 387 tis. Kč.
Protože si je zastupitelstvo vědomo, že má momentálně jiné priority v oblasti investic (osvětlení, chodníky,
místní komunikace), zadává pouze zpracování projektové dokumentace, aby byl projekt připraven pro
případ, že bude vyhlášena dotace na rekonstrukci
veřejných obecních budov. Obnova úřadu a požární
zbrojnice bude moci být provedena právě z dotací.

potvrzena odborníky. Přizvaný odborník dále na datech
zpochybnil význam biodynamického osvětlení v této lokalitě, upozornil na riziko nedostatečného osvětlení, které způsobuje zhoršenou viditelnost chodců, zvířat. Popsal
účinky modrého světla a potvrdil nevyhovující nosnost
stožárů. Do svítidel bylo navíc neodborně zasahováno
bez vědomí výrobce, čímž svítidlo ztratilo certifikaci.
Ze všech těchto důvodů obec zaslala zhotoviteli reklamaci díla a termín pro vyřízení již vypršel. Zhotovitel požádal o prodloužení lhůty do 25. srpna 2019
z důvodu dlouhodobé nedostupnosti některých komponent. Aby veřejné osvětlení plnilo všechny požadované
normy, bylo by nutné vyměnit stožáry, svítidla a upravit nastavení technologie tak, aby se při aktivaci pohybového čidla aktivovala celá světelná soustava.
Zastupitelstvo však s prodloužením termínu pro reklamaci nesouhlasilo, protože kdyby v této době došlo
k nehodě, zodpovědnost nese obec. K jednání zastupitelstva byl přizván také zástupce zhotovitele, který vysvětlil, na jakém principu osvětlení funguje, na jaké parametry a proč bylo nastaveno. Stožáry k jeho osvětlení byly
dodány subdodavatelem. Přiblížil legislativní nároky na
tento typ osvětlení i s ohledem na to, že jde o novinku.
Starosta shrnul, že jde o bezpečnost a zdraví občanů obce, a vzhledem ke skutečnosti, že zastupitelstvo
neprodloužilo zhotoviteli lhůtu pro reklamaci, obec odstupuje od smlouvy.

➤6 Nákup ojetého vozidla – komunální technika

typu „Multicar“
Zastupitelstvo obce schválilo záměr nákupu ojetého (repasovaného) komunálního automobilu typu Multicar
s příslušenstvím v hodnotě maximálně 400 tis. Kč
s DPH. Současný traktor nevyhovuje nárokům běžné
celoroční údržby obce (sečení, úklid, svoz odpadu, zimní
údržba). Potřebujeme vozidlo, které by se dostalo i do
úzkých profilů v obci.

➤6 Rozhodnutí ohledně biodynamického osvět-

lení – lokalita na Lunáčcích
Na základě rozhodnutí zastupitelstva obec odstoupila
od smlouvy na biodynamické osvětlení, které bylo nainstalováno podél silnice od Památníku směrem na Hrušov v závěru loňského roku, a předala věc k dořešení
smluvní advokátní kanceláři.
Důvodem je zejména skutečnost, že veřejné osvětlení
v této lokalitě neplní normu požadovanou pro tuto komunikaci. Nezávislá měření byla v posledních týdnech

➤6 Vybraný dotaz od občanů

Proč není celý zápis ze zastupitelstva publikován v Hlasu Hrusic jako např. v Senohrabské hlásce?
V Senohrabské hlásce se publikují pouze usnesení
zastupitelstva, nikoli celý podrobný zápis, který má
v případě zasedání zastupitelstva v Hrusicích až
14 stran textu. Vzhledem k tomu, že hrusické zastupitelstvo se schází každý měsíc, Hlas Hrusic by nezveřejňoval nic jiného, nebo by jeho výroba a tisk byly
neúměrně drahé.
Opakovaně upozorňujeme, že celý zápis je k dispozici jak na internetu na stránkách obce Hrusice, tak
také k nahlédnutí na OÚ v úředních hodinách.

Příští zastupitelstvo
se bude konat

v úterý 11. června 2019
od 18.30 hod. na obecním úřadě.
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Aktuality z obecního úřadu
•6 Provoz ve „zkratce“
Dne 14. května proběhla schůzka starostů Hrusic a Mirošovic s Policií ČR a říčanským odborem dopravy. Obec
Hrusice byla upozorněna na to, že podle zákona nemá
oprávnění na udělování výjimek z dopravního značení
(povolení k průjezdu, tak jak se dosud vydávalo). V dohledné době dojde k úpravě dopravního značení s povolením průjezdu pouze pro trvale bydlící v Hrusicích
a Mirošovicích (tedy všichni, kteří mají v OP uvedenou
adresu buď v Mirošovicích, nebo Hrusicích). Ostatní si
budou muset zažádat individuálně o výjimku z dopravního značení na Odboru dopravy v Říčanech. V praxi
bude stačit, pokud alespoň jeden z posádky ve vozidle
se bude moci prokázat, že je občan s trvalým pobytem
v Hrusicích či Mirošovicích. Pokud vám například vozí
děti někdo, kdo nemá trvalé bydliště v obci, doporučujeme zařídit si občanský průkaz pro děti mladší 15 let.

•6 Hrusický potok
Proběhla schůzka se zástupci Lesů ČR (správci toku)
ohledně hrusického potoka. Vzhledem k tomu, že výhledově existuje možnost získat dotaci na řešení pro-

Výsledky voleb do
Evropského parlamentu 2019
Volby se konaly v pátek 24. května a sobotu 25. května 2019. Češi vybírali celkem 21 nových europoslanců na období 5 let. Výsledky hlasování v naší obci
uvádíme v následujících přehledech. Připojujeme
také celkový přehled získaných mandátů jednotlivých stran. Statistiky jsou pro srovnání doplněny
rovněž údaji z předešlých voleb v roce 2014.
Voliči v seznamu – Hrusice
Vydané obálky – Hrusice
Volební účast – Hrusice
Volební účast v ČR

2019
608
206
33,88%
28,72%

2014
552
123
22,28%
18,20%

Název strany
ANO 2011
ODS
Česká pirátská strana
Koalice STAN a TOP 09
SPD
KDU-ČSL
KSČM
ČSSD
Strana svobodných občanů

Počet mandátů
2019
2014
6
4
4
2
3
–
3
4
2
–
2
3
1
3
–
4
–
1

tipovodňových opatření v intravilánu obce (zastavěné
území obce), bude pozván projektant, který navrhne
opatření pro mělké koryto potoka.
•6 Zisk dotace
Středočeským krajem byla schválena dotace pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů na komunikační
techniku.
•6 Vandalismus v obci
Řešíme vandalismus – suť v kontejneru na sklo, navezené pneumatiky v ohradě na bioodpad, rozlití oleje na parkovišti, znehodnocení kontejneru na ošacení
a vytrhání 11 sloupků dopravního značení. Díky kamerovému systému v okolí tříděného odpadu a sběrného dvora jsme už s některými hříšníky zahájili řízení,
na další viníky vysvětlování teprve čeká.
•6 Registrace na „Hrusický dobroběh“
V minulém čísle jsme informovali o chystaném benefičním běhu, který se uskuteční 21. září. Z řad hrusických
i přespolních sportovců je velký zájem, a tak byly k původnímu 13km okruhu přidány dvě kratší trasy – 5 km
a 2 km. Registrace k běhu již byla spuštěna, chcete-li
se zúčastnit této akce, navštivte http://www.znovudozivota.cz/. Naleznete zde i mapy s jednotlivými trasami.

Výsledky hlasování – obec Hrusice
Název strany
Strana nezávislosti ČR
CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI
ODS
ANO, vytrollíme europarlament
ČSSD
KSČM
Pro Česko
Vědci pro Českou republiku
HLAS
Koalice Svobodní, RČ
Koalice STAN a TOP 09
Česká pirátská strana
SPD
ANO 2011
Koalice Soukromníci, NEZ
Evropa společně
KDU-ČSL
Alternativa pro Česk. rep. 2017
„Strana rovných příležitostí“
Strana zelených
Strana svobodných občanů

Platné hlasy
2019
2014
6
–
2
–
48
14
1
–
4
3
6
5
2
–
1
–
3
–
3
–
33
31
39
9
13
1
22
30
2
–
5
–
14
12
1
–
–
1
–
3
–
14
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Katalog sociálních služeb
Komunitní centrum Říčany, o.p.s., v roce 2012 vydalo
přehled poskytovatelů sociálních a souvisejících služeb v říčanském regionu, včetně kontaktů na tyto or-

SPOLKY

KULTURA

Z OBCE

Pohádkové Hrusice oživily obec

ganizace. Dokument je ke stažení na https://info.ricany.cz/mesto/katalog-socialnich-a-souvisejicich-sluzeb
a je umístěn také na stránkách obce v sekci Občané
– Potřebuji zařídit.

FOTBAL

Měsíc náborů

T

řetí květnovou sobotu bylo
po celých Hrusicích rušno.
Děje se tak každým rokem,
kdy Ladůj kraj zve návštěvníky
a turisty k Cestě kocoura Mikeše.
Místní lidé tuto akci již dobře znají. Turisté projíždějí na kole nebo
pochodují pěšky, někteří se ptají,
kterým směrem jsou Říčany, kudy
pokračovat, kde najdou místo, kde
stával rodný dům Josefa Lady, kde
je Ladův památník, a samozřejmě,
kde jsou hrusické hospody. Obec
se letos zapojila také programem.
Před bustou Josefa Lady se zasta-

N

ejvětší náborovou akci na Praze-východ pořádal TJ Sokol Hrusice pod záštitou Fotbalové asociace České republiky. Akce proběhla
27. května na fotbalovém hřišti za krásného počasí
a zájmu dětí. Nábor je pořádán do našich fotbalových
družstev, ale cílem bylo ukázat, jak je každý sport
hezký (a fotbal zvlášť), a přitáhnout co nejvíce dětí

k aktivnímu trávení volného času na sportovištích.
Pokud se někdo z malých zájemců o fotbal (ročníky
2007–2015) na tuto akci nedostal a má zájem se přidat, napište na e-mail: sokolhrusice@gmail.com nebo
volejte Matouše Staňka na tel.: 728 852 145.

vovaly převážně rodiny s dětmi. Program zde
zpestřil Ladův národopisný soubor jak několika
svými hudebními vstupy a zpíváním, tak i zapojováním ostatních malých dětí z řad veřejnosti.
Některé z nich si mohly vyzkoušet točení obručí, válení sudů,
chytání rybiček nebo si
vlastnoručně vymalovat svůj hrnek.
Kdo chtěl, mohl
si i vyzkoušet jednoduchý
tanec
společně s dětmi
ze souboru.

POHLED DO

HISTORIE OBCE

Kapitolky z hrusického historického
místopisu

P

Z historie čp. 3

odle starých historických záznamů stával na
místě dnešního čp. 3 statek, jehož držitelem
byl do roku 1621 Jíra Kulhavej. V uvedeném
roce zemřel a zůstala po něm vdova Anna a pět dětí
– Jíra, Jan, Alžběta, Dorota a Kateřina. Vdova
Anna zemřela v roce 1625.
V roce 1628 koupil grunt za 32 kop grošů českých
Vondřej Ledvinka. Od vdovy po tomto hospodáři
koupil grunt za stejnou cenu Václav Máša.
Další majitelé nejsou známi. Až podle záznamu
z 9. června 1716 zakoupil chalupu Jan Švec řečený
Matoušek za 46 kop grošů míšenských (s manželkou
Kateřinou měl hospodář 4 děti – Lidmilu, Václava,
Vojtěcha a Jana.) Závdavkem složil 20 kop a zbytek
doplácel po 1 kopě. Roku 1717 však chalupa vyhořela.
Nicméně v roce 1735 již byl dluh splacen a s povolením vrchnosti z Komorního Hrádku mohl v roce 1746
předat chalupu svému nejmladšímu synovi Janu
Matouškovi. Celé hospodářství bylo „ošacováno“ na
70 kop grošů. Nejstarší ze sourozenců Matouškových
Václav si při chalupě vystavěl malou chaloupku, za
kterou majiteli gruntu vyplácel 1 kopu ročního nájmu.
Po Janovi převzal grunt Václav Matoušek, který zemřel „bez kšaftu“ (závěti) na počátku roku 1809.
Statek byl následně oceněn na 1 529 zlatých 42 krejcary, pasiva činila 599 zlatých. Při pozůstalostním řízení byl přiřknut dceři Anně, provdané Šimkové. Ta
požádala vrchnostenský úřad na Komorním Hrádku
o povolení prodeje statku za 2 029 zlatých 42 krejcary manželům Josefovi a Barboře Šaldovým ze vsi
Třemblaty. Vrchnost neměla námitek, a tak byl majetek manželům Šaldovým připsán 20. dubna 1809.
Dědicem gruntu se stal nejstarší syn Václav Šalda,
který musel své sourozence Františka a Kateřinu
vyplatit. Václav Šalda pak 26. srpna 1862 odstoupil
živnost Janu Šaldovi a jeho manželce Kateřině.
V roce 1920 se do hrusického čp. 3, kde v té době
žila rodina Procházkova, přiženil Alois Vávra,
jenž pocházel z nedalekých Třemblat, čp. 2. (z rodiny
Procházkovy zahynuli v první světové válce dva synové – Antonín a Václav. Jejich sestra Marie, provdaná Ottová, převzala rodinný majetek, aby ho vzápětí
předala své dceři Antonii, provdané právě za Aloise
Vávru.)
V době po druhé světové válce hospodařil na gruntě
stále Alois Vávra. K dispozici měl 12,51 ha zeměděl-

ZAJÍMAVOSTI
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Hrusické zahradnictví
Hrusice jsou malebné. To mi potvrdí
každá návštěva, kterou naší vesničkou
provedu. Jsou tu hezké domy, ať staré
či nové, upravené a opečovávané,
s krásnými zahradami, terasami
a okny plnými květin. Není se čemu
divit, když jsme přímo u zdroje.
Již třicátým rokem totiž manželé
Vávrovi provozují na hrusické
návsi své zahradnictví.

P

ské půdy. Choval 2 krávy, 3 jalovice, 1 býčka, 2 koně
a 1 prasnici se třemi selaty. Hospodářství bylo standardně vybaveno zemědělskými stroji. Je tedy patrné,
že rovněž Alois Vávra patřil mezi významné hrusické
hospodáře s velkou rozlohou zemědělské půdy.
Z hrusického čp. 3 pocházela také Anna Ottová,
která v devatenácti letech vstoupila do kláštera a působila v nemocnici řádu sv. Alžběty v Praze. V padesátých letech byla deportována do Broumova. V závěru svého života musela tvrdě pracovat v zemědělství,
aby si zajistila prostou existenci. Zemřela v roce 1972
ve věku 73 let.
Číslo popisné 3 bylo také rodištěm nedávno zesnulého hrusického kronikáře a významného činitele
hrusického Sokola Antonína Vávry. V současnosti
v čp. 3 provozuje jeho bratr Václav zahradnictví.
Martin Hemelík st.,
hrusický kronikář

an Václav Vávra získal kompletní
vzdělání v oboru zahradnictví/zemědělství. Nejprve (1951–1953) se vyučil zahradníkem na učňovské škole v Praze-Malešicích. Po učení nastoupil ke čtyřletému studiu na zahradnické škole v Mělníce, kde v roce 1957 odmaturoval. Při zaměstnání ještě
vystudoval dálkově Zemědělskou univerzitu v Praze
a získal titul Ing.
V roce 1968 nastoupil do podniku na Berounsku,
kde řídil sklizeň drobného ovoce – rybízu a malin.
Ovoce tehdy vykupovaly mrazírny, které ho vyvážely do Skandinávie. V roce 1975 se vrátil do rodných
Hrusic a začal pracovat pro Českou pojišťovnu. Jako
likvidátor zemědělských škod jezdil po celém benešovském okrese a posuzoval škody na polích způsobené
povětrnostními vlivy. V červnu roku 1989 dal v pojišťovně výpověď a otevřel si zahradnictví. Dle jeho slov
byl v této době vůbec prvním živnostníkem v obci.
V místě, kde dnes stojí skleníky, rostly hrušně,
a v horní části zahrady byly chlévy pro prasata. Všechno šlo pryč a Vávrovi začali s náročnou výstavbou skleníků. Sjednali si řemeslníky a sami se také zapojili do
stavebních prací. Pan Vávra vzpomíná, jak za pomoci
menšího bagru svážel z polí a mezí kameny, které přišly do základů, a jak rozebíral skleníky v Praze, které
se rušily, aby získal levná skla pro své zahradnictví.
Stavební práce trvaly skoro sedm let, během této doby
již bylo možno v některých částech pěstovat, a tak se
provoz zahradnictví plynule rozběhl.
Od začátku fungování se zaměřují na sadbu okrasných květin a zeleniny. Devadesátá léta a začátek tisíciletí hodnotí pan Vávra jako vůbec nejúspěšnější, největší odbyt jim zajistily převislé muškáty, novinka, se
kterou přišli na trh. Pan Vávra je poprvé viděl, když
v roce 1981 vycestoval do Německa, Rakouska a Švýcarska, od té doby sháněl výhonky a mateční rostliny,
aby je mohl lidem nabídnout ve svém zahradnictví.
A zákazníci se prý jen hrnuli, kupovali tyto druhy

po bednách. Současné podnikání už není tak optimistické, o sadbu je výrazně nižší zájem.
Víte, že zahradník ani v zimě nezahálí? Když příroda
ještě spí, ve sklenících pana Vávry už se to začíná zelenat. Po Novém roce začínají vysévat první květiny – begónie a voskovky, pak následují petúnie. Po celou zimu
na venkovních záhonech pečují také o rostliny macešek
a petrklíčů, aby nezmrzly nebo neuhnily, a byly připraveny pro zákazníky na začátku jara. V únoru se vysévá
také celer, po něm následují papriky a rajčata. Důležité
je rostlinkám dopřát optimální teplotu, ve sklenících
se topí uhlím a dřevem a pár hodin během noci spouští
plynový kotel. Dalším klíčovým faktorem je závlaha,
v zimě se musí zalévat opatrně, aby lístky rostlinek do
večera oschly, jinak by se dostavily plísně.
A pro co si do zahradnictví můžete přijít? Letos je
v nabídce velký sortiment hledíků, salvií, nové druhy
surfinií, petúnií, muškáty rozmanitých druhů a barev,
také různé sorty bacopy – plnokvěté, velkokvěté, voskovky, afrikány a nové druhy okrasných kopřiv (coleus).
K dostání budou také sazenice vodních melounů,
prodávali je poprvé loni a lidé s nimi byli spokojeni.
Nakupují tuto sadbu od pána, který se specializuje na
roubování těchto druhů, roubuje je na podnož z dýně.
Dále si můžete přijít pro různé bylinky a sazenice
zeleniny – rajčata několika barev a tvarů, papriky,
okurky, cukety a dýně hokaido.
Mimoto zde celoročně nabízejí pohřební kytice a věnce, na podzim věnce na dušičky a v zimě korpusy na
adventní věnce.
Tak se zde nezapomeňte v nejbližší době zastavit,
Hrusice čp. 3.
Hana Kuntová

FARNOST

Z

„Neuveď nás v pokušení.“

amýšlíme se nad modlitbou
„Otče náš“, nad jednotlivými
prosbami. Dnes např. „Neuveď nás v pokušení“. Pokušení
vět-šinou bereme proti 6. a 9. přikázání. Tomu se nevyhneme. Jde o to,
abychom do něho nespadli, abychom
mu nepodlehli. Také může být pokušení něco ukrást, jak říkají děti
„něco čmajznout“.
Zopakujme si celé Desatero Božích přikázání, jak je sdělil Hospodin Mojžíšovi (Ex 20, 1-17):

1. V jednoho Boha věřiti budeš.
2. Nevezmeš jména Božího nadarmo.
3. Pomni, abys den sváteční světil.
4. Cti otce svého i matku svou, abys
dlouho živ byl a dobře ti bylo na
zemi.
5. Nezabiješ.
6. Nesesmilníš.
7. Nepokradeš.
8. Nepromluvíš křivého svědectví
proti bližnímu svému.
9. Nepožádáš manželky bližního
svého.

Z LADOVA

10. Aniž požádáš statků jeho.
Pokušení i proti prvním třem přikázáním, dát jiným věcem přednost
před Pánem Bohem, např. nejít v neděli na mši svatou nebo nemít čas
začínat den modlitbou apod.
Kéž počítáme s tím, že ten Zlý se
nás snaží odvrátit od dobra, nabízí
nám zlo v pozlátku dobra, přestupování kteréhokoliv přikázání
z Desatera.
P. Ivan Kudláček,
farář mnichovicko-hrusické farnosti

KRAJE

inzerce

Mateřská škola Hrusice, Hrusice 32, 251 66,

přijme učitelku.
Nabízíme práci v jednotřídní MŠ v malém kolektivu.

Nástup 26. srpna 2019, praxe vítána.
Profesní životopis zasílejte na:
skolkahrusice@seznam.cz.
Více informací u ředitelky MŠ,
pí. Lenka Rajdlová, tel.: 723 361 610.

UZÁVĚRKA

dalšího čísla Hlasu Hrusic bude

23. června.
~

Těšíme se na vaše příspěvky,
podněty a nápady k dalším článkům.

~
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