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

Milí spoluobčané,
jsme v polovině prázdnin a času dovolených. Mohlo by
se tak zdát, že prožíváme takovou „okurkovou sezónu“, a to mě vedlo k zamyšlení nad tématy, která se ke
mně dostávají formou „jedna paní povídala...“. Prvním
takovým tématem je hřiště. Údajně jsem zařídil, aby
fotbalové hřiště připadlo církvi nebo jinému subjektu. Kdo docházíte na jednání zastupitelstva obce nebo
čtete zápisy z těchto zasedání, tak víte, že v souladu
s vůlí zastupitelstva je partnerskou stranou pro převod hřiště (které je nyní v majetku státu) TJ Sokol
Hrusice. Musela se vyřešit legalizace „staveb“ na hřišti, což se již povedlo, a nyní na zastupitelstvu jen dořešíme majetkové poměry těchto buněk mezi Sokolem
a obcí, a to v souladu s darovací smlouvou. Tím budou
z naší strany splněny všechny požadavky, které stát
má, aby mohl o tomto pozemku rozhodnout.
Druhým tématem jsou modely, které zhotovil pan Antonín Jedlička. V roce 1989 je prodal obci Hrusice, jsou
tedy v majetku obce. Rádi bychom napsali více o těchto
modelech v některém z příštích čísel Hlasu Hrusic, pan
Milostný mi o nich zaslal mnoho informací. Ale zpátky
k věci. Tyto modely jsem totiž údajně vyhodil. Všechny
modely (vyjma modelu Ladovy světničky, kterou jsme
zapůjčili Památníku) jsou stále v budově obecního úřadu, jen jsou umístěny na širokých chodbách, které jsme
uklidili. Důvod je jednoduchý, zájem o zasedání zastupitelstva je stále veliký, což nás těší a jsme za něj rádi.
A proto musíme pro zasedání využívat velkou zasedací
místnost, abychom se tam všichni vešli.
Třetím tématem je pak úklid obce a v této době
zvláště sekání trávy na obecních pozemcích. Naší obcí
se nese, že máte sekání trávy před domy přenechat
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Dětský den na hřišti

S

rdečně děkujeme všem sponzorům dětského dne v Hrusicích, který se konal na fotbalovém hřišti v Hrusicích 1. června 2019.
Bez jejich podpory bychom nebyli schopni připravit krásné odpoledne pro děti. Dík patří i dětem
a jejich rodičům za účast na této skvělé akci.
Moc Vám děkujeme – fotbalisti, florbalisti,
hasiči, baráčníci a myslivci z Hrusic.

odborníkům, které obec zajistí. Když jsem nastoupil
do vedení obce, přebral jsem asi tuto výbavu: traktor
s radlicí, sekačkou luk a vlekem, malou sekačku, křovinořez a malou radlici na zahradní traktůrek, kterým ovšem obec nedisponuje (plus snad nějaké lopaty,
hrábě atd).
Pokračování na straně 2
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Pokračování ze strany 1
Snad jsem na žádnou další výbavu nezapomněl. Na to
všechno máme ¾ zaměstnance a v dnešní době v podstatě nulové nezaměstnanosti se nám nedaří sehnat
dalšího zaměstnance, kterého bychom si mohli finančně dovolit. Nyní jsme tedy do majetku obce dokoupili
komunální vozidlo, benzínový zametač na chodníky
a plotové nůžky. Jsme si vědomi, že péče o zeleň je naší
povinností, přesto si vás dovoluji požádat o pomoc, kdo

můžete a chcete, upravujte dále předzahrádky, všem
nám tím pomůžete.
Na závěr bych si vypůjčil slova prezidenta Kennedyho z jeho inauguračního projevu: „Neptej se, co může
udělat tvá zem (obec) pro tebe. Ptej se, co ty můžeš
udělat pro svoji zem (obec).“
Přeji vám všem pěkné léto!
Petr Sklenář, starosta

Zasedání zastupitelstva
Vybíráme některé body ze zastupitelstva obce konaného 11. června 2019
(celý zápis ze zastupitelstva, včetně příloh, najdete na www.obec-hrusice.cz).
➤6 Dočasná úprava svozu tříděného odpadu

Zastupitelstvo odsouhlasilo navýšit výdaje na svoz nebezpečného odpadu a svoz ostatních tříděných odpadů
– o letních prázdninách bude svoz zvýšen na 2x týdně,
aby se zabránilo nepořádku kolem kontejnerů za OÚ.
➤6 Dotace spolkům

Zastupitelstvo obce Hrusice v souladu s programem pro poskytování dotací neziskovým organizacím a spolkům z rozpočtu obce Hrusice schválilo dotaci těmto místním spolkům, a to na základě jejich
žádosti:

•6 TJ Sokol – žádost o dotaci ve výši 170 tis. Kč (2018
– 160 tis.) na zajištění činnosti, provoz sokolovny a hřiště
•6 Sbor dobrovolných hasičů – žádost o dotaci ve výši
40 tis. Kč (2018 – bez dotace) na zakoupení nářadí,
vybavení, vycházkového oblečení a generální opravu
stříkačky
•6 Myslivci – žádost o dotaci ve výši 40 tis. Kč (2018
– 50 tis. Kč) na údržbu napajedel, políček, krmných
zařízení, na sůl a léky pro zvěř
•6 Ladův národopisný soubor z Hrusic – žádost o dotaci ve výši 40 tis. Kč (2018 – 30 tis. Kč) na provozní náklady, na soustředění před mezinárodním festivalem.

Aktuality z obecního úřadu
•6 Obdrželi jsme zprávu z Úřadu pro zastupování státu
ve věcech majetkových ohledně pozemku 1191/1 (fotbalové hřiště), ve které jsme byli upozorněni, že bezúplatný převod buněk na hřišti na obec není možný, protože
je zde provozováno restaurační zařízení. Starosta bude
s úřadem záležitost řešit osobně a o výsledku jednání
budeme opět informovat na stránkách HH.
•6 Odstranění veřejného osvětlení
V třetím červencovém týdnu došlo po rozhodnutí zastupitelstva obce k odstranění biodynamického osvětlení
vedoucího na Hrušov. Zastupitelstvo se tak rozhodlo
po dlouhé diskusi se zhotovitelem a soudním znalcem
v oboru osvětlování, a to z důvodu ochrany zdraví obyvatelstva. Důvody jsou uvedeny v zápisu ze zasedání
z května t.r. Obec má k dispozici již hotový a zaplacený
projekt na elektrické VO, ke kterému se nyní vrátíme,

abychom co nejdříve tuto nemilou situaci vyřešili.
•6 Rozšíření kanalizace u Truhlárny – pozemek koupil investor, který chce postavit přístupovou cestu
a pod ní zabuduje kanalizaci – dojde k dohodě mezi
obcí a investorem o podmínkách stavby.
•6 V posledních měsících probíhá intenzivní jednání
starostů našeho školského obvodu, kde je řešena skutečnost, že kapacita školy v Mnichovicích přestává
stačit a bude problém s umístěním dalších školáků.
V návrhu jsou různé možnosti, včetně např. využití
starších budov škol ve Všestarech či ve Struhařově.
Do budoucna bude pravděpodobně potřeba, aby obce
od 1 000 obyvatel provozovaly kromě mateřských škol
také první stupeň základní školní docházky.
•6 Proběhla schůzka starostů s Policií ČR, na které
byli seznámeni s nedostatkem policistů v regionu.
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Z toho důvodu policie nestačí vyhovět všem žádostem
o spolupráci a požadavkům obcí na dohled nad veřejným pořádkem a plynulostí dopravy.
•6 V obci se opět objevil vandalismus, krádeže dopravního značení či svévolné nainstalování „soukromého“
zpomalovacího prahu na obecní komunikaci. Buďme,
prosím, ohleduplní, jak k obecnímu majetku, tak také
k sobě navzájem.
•6 Vzhledem k tomu, že se v obci množily stížnosti
na dopravní značení, dochází k úpravám pasportu dopravního značení (dokument, ve kterém je zmapováno
dopravní značení obce a jeho stav). K samotnému provedení úprav může ovšem dojít až po schválení aktualizovaného pasportu odborem dopravy. Prosíme proto
o trpělivost.
•6 Vozidlo Multicar k údržbě obce, o kterém jsme vás
informovali v minulém čísle HH, bylo již zakoupeno.
•6 Obec obdržela cenovou nabídku na svoz komunálního a separovaného odpadu přímo od obyvatel, tedy
z jednotlivých domů a domácností. O zavedení této
služby rozhodne svým hlasováním zastupitelstvo.
•6 Vzhledem ke stížnosti některých občanů na hlučnost dálnice D1 jsme opakovaně žádali o data z měření hluku. V odpovědích Ředitelství silnic a dálnic
(ŘSD) se však objevily nejasnosti ve stanovených
hlukových limitech pro obec (den/noc). ŘSD zaslalo
obci Hrusice výsledek měření, který je však v rozporu s údaji v jiném dopisu z ŘSD z tohoto roku, který
byl zveřejněn v časopise Život Mnichovic – uvedené
limity se liší. Obec bude i nadále žádat o data z měření, a v případě, že tato nebudou odpovídat hygienickým normám, budeme usilovat o opatření ke snížení
hlučnosti.
•6 Jak mnozí víte, v uplynulých měsících jsme žádali
na Ministerstvu pro místní rozvoj (MMR) o tři dotace. První byla na opravu povrchu místní komunikace Na Hrádka, další na obnovu dětského hřiště před
obecním úřadem a třetí na obnovu zdi kolem kostela.
Částečně úspěšní jsme byli pouze u žádosti na příspěvek o opravu provalené zdi okolo kostela, kde jsme
27. náhradníci, což znamená, že pokud se nevyčerpají
prostředky ze skupiny doporučených žádostí, budeme
mít šanci. Jen pro dokreslení konkurence a množství
žádostí uvádíme tuto statistiku z MMR:

Obnova dětského hřiště (počty žádostí)
137 doporučené
523 náhradní
331 nepodpořené (mezi nimi hrusická žádost)
Podle údajů se také zdá, že největší přetlak byl právě ve Středočeském kraji. Momentálně se pokoušíme
dohodnout s projektanty a kompetentními schvalovacími orgány, zejména pokud jde o obnovu komunikace
a zdi, rozdělení akcí na části, abychom mohli udělat
alespoň nějakou minimalistickou variantu. V případě
zdi opravit alespoň rozbitou a vyvalenou část a v případě komunikace upravit základně povrch a udělat
odvodnění.

Hrusický potok
Vedení obce hledá vhodné řešení situace kolem Hrusického potoka, které zahrnuje jednak protipovodňová opatření, jednak zajištění čistoty toku. Pokud jde
o opatření k zabránění rozlití potoka po přívalových
srážkách, byl pozván projektant, odborník na protipovodňová opatření, který již připravuje návrhy. Co se
týče opakovaných stížností obyvatel z okolních domů
na obtěžující zápach (z důvodu vypouštění splašků do
dešťové kanalizace nebo přímo do potoka), obec využije svého práva požadovat po občanech potvrzení
o likvidaci odpadních vod a případně zahájit správní
řízení s možností udělení pokuty až do výše 50 tis. Kč.

Nedostatek vody
V měsíci červnu byla obec opakovaně nucena řešit
nedostatek pitné vody závozem 9 cisteren. Jednalo se
o nemalé finanční výdaje, které provozovatel promítne
do navýšení ceny vodného. Nedostatek vody se projevil vždy s příchodem víkendu, tedy velmi pravděpodobně souvisí se zvýšeným zaléváním a napouštěním
bazénů z obecního vodovodu i přes apel OÚ, aby se pitná voda k těmto účelům nepoužívala. Jsme si vědomi,
že současná kapacita vodovodu již ne zcela vyhovuje
nárůstu obyvatel, a proto uvažujeme buď o dalším
vrtu, či prověřujeme možnost napojení na Želivku.

Obnova místních komunikací (počty žádostí)
293 doporučené
422 náhradní
378 nepodpořené (mezi nimi hrusická žádost)

Příští zastupitelstvo

Obnova drobných sakrálních staveb (počty žádostí)
51 doporučené
191 náhradní (hrusická žádost je na 27. místě)
265 nepodpořené
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se bude konat

v úterý 13. srpna 2019

od 18.30 hod. na obecním úřadě.
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TJ Sokol Hrusice
V tomto roce si připomínáme 100 let od založení TJ Sokol Hrusice.
V rámci tohoto významného výročí si vás dovolujeme pozvat
17. srpna 2019 ke společným oslavám.

sobota
21. 9. 2019
H r usi cký d o b r o b ě h
j e s o u částí P o há r u
Lad ova k r aj e

P

SPOLKY

Registrace od 8 hodin a start z fotbalového hřiště v Hrusicích

FOTBAL

Fotbalová sezóna 2018/2019

Hlavní závod 13 km (Hrusice, Turkovice,
Lensedly, Hrušov), start v 10.00 hod.

Třetím červnovým víkendem skončila fotbalová sezóna 2018/2019.
A-tým si vytvořil bodový rekord v novodobé účasti klubu v okresním přeboru,
kdy posbíral slušných 41 bodů a s celkovým skóre 64:55 obsadil 8. příčku.

Trasa 5 km v okolí Hrusic, start v 10.00 hod.
Hubačovský okruh pro starší děti 2 km,
start v 10.30 hod.

M

Registrace závodníků, startovné a další informace na www.znovudozivota.cz
Startovné bude tentokrát věnováno Sdružení pacientů po srdeční zástavě a po nutnosti orgánové podpory.
Doprovodný program: Zdravotnický workshop – Jak správně poskytnout první pomoc
Hudební vystoupení kapely Amatéři J. Skály

Hrusický dobroběh 21. září – fotbalové hřiště v Hrusicích

N

hrad. V podvečer pak v 18:30 hod. vystoupí
zpěvačka Petra Zámečníková, v 19:30 hod.
vás svým humorem pobaví Milan Pitkin
a od 21:30 hod. zahrají Projekty. Vše vyvrcholí malým půlnočním ohňostrojem.
Těšíme se na setkání.
TJ Sokol Hrusice

řesný program bude upřesněn na letácích, ale již nyní se můžete těšit
na výstavu o historii a současnosti
Sokola (v budově hasičské zbrojnice), fotbalová utkání (hřiště), florbalový turnaj (sokolovna), autogramiádu Jana Bergera a další. Po
celou dobu bude pro děti k dispozici skákací

áš 1. ročník „Hrusického dobroběhu“ byl zařazen do Poháru Ladova kraje a bude v pořadí
první v sezóně 2019/2020. Všichni, kdo se cítí
na běh a chtějí podpořit dobrou věc, ať se registrují na
www.znovudozivota.cz na 13 km či 5 km, pro starší
děti je určená trať na 2 km.

Vás, kteří se na běh necítíte, ale chcete pomoci, potřebujeme jako dobrovolníky. Budete pomáhat s přípravou trati, na místě jako pořadatelé, na trasách
na občerstvovacích stanicích apod. První schůzka
dobrovolníků se uskuteční 9. září od 17 hod. na OÚ.
Budeme rádi za jakoukoli pomoc.
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užstvo zdařile prochází generační výměnou,
kdy je kladen důraz na zapracování mladých
kluků. Ke stabilizaci výkonů je ještě třeba
získat trochu zkušeností, což potvrdily nečekaně špatné výsledky s týmy ze spodní části tabulky. Na druhou
stranu se nám podařilo potrápit a obrat o body papírově silnější soupeře. Vítězství 6:0 nad silným týmem
Radonic, 4:3 v Hovorčovicích a penaltová výhra v Zelenči ukázala, že hrát se dá opravdu s každým. Když
připočteme dvojnásobné vítězství v derby se sousedy
ze Senohrab a překvapivou výhru se Zápy na penalty
na jejich půdě, lze hodnotit uplynulou sezónu kladně.
Do budoucna plánujeme tým stabilizovat, případně doplnit o další hráče s tím, že s touto představou musí
jít ruku v ruce vybudování nového, kvalitního zázemí,
abychom i po této stránce dostihli konkurenci.
Béčko se drží své tradice a hraje svá utkání pro
radost, a když k tomu připočteme získaných 36 bodů
a 6. místo v „pralese“ při skóre 70:64, nemusíme ani
tady být nešťastní. Ve IV. třídách se obecně projevují
rozdíly v mužstvech a je pravdou, že pokud narazíme
na klub, který disponuje mladším kádrem, je nezasta-

vitelnost času markantně vidět. I proto se každý rok
s ohledem na kádr rozhodujeme, zda soutěž na další
sezónu přihlašovat. V tomto ohledu jsme se i pro rok
2019/2020 domluvili, že se B-tým soutěže zúčastní.
Věřte ale, že rozhodnutí bylo velmi těžké.
Závěrem mi dovolte, abych vám všem, kteří se o chod
klubu staráte nebo jej jinak podporujete, poděkoval
a popřál příjemné prožití prázdnin. Věřím, že se v nové
sezóně opět potkáme na hřišti.
Za FO TJ Sokol Hrusice
Jan Novák
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Vážení čtenáři,

A jak se dařilo našim mladým fotbalistům?

H

rusická fotbalová mládež má za sebou další
úspěšný rok. Mladší přípravka se po podzimní
části sezóny probojovala do Divize B, kde se
umístila na krásném 3. místě. Starší přípravka dokázala
bojovat s velkou konkurencí v Elitní divizi a obsadila
6. místo. Mladší žáci se ve skupině A Okresního přeboru
umístili na 3. místě.

Z hlediska výsledků i herního projevu vládne mezi trenéry
spokojenost, určitě ne ale uspokojení. Trenéři (potažmo
klub) poskytují dětem perfektní servis a očekávají
od nich na oplátku stoprocentní přístup k tréninkům
a zápasům. Všechny děti si zaslouží pochvalu za vzornou
reprezentaci klubu.
Matouš Staněk

V červnu proběhla skvělá rozlučka malých hrusických
fotbalistů se sezónou, se kterými se utkal nejen tým tatínků, ale i maminek!

chtěla bych vás informovat o akcích, které jsme v MŠ absolvovali,
a také o výsledcích zápisu dětí do naší školky.

V

měsíci dubnu k nám přijel pan Bílek s pořadem
Zvířátka do školky –
tyto pořady mívají u dětí velký
úspěch, obzvlášť když jsou tam
zvířata exotická.

Proběhl také průzkum hudebnosti, kde si ředitelka říčanské
ZUŠ tipuje talenty z řad předškoláků.

Proběhlo focení dětí – bohužel
jsme se opět museli fotit uvnitř,
aby děvčata v šatech „na ramínka“ nenastydla.

V květnu jsme měli zápis do MŠ
a hned poté nás přijela zkontrolovat Česká školní inspekce (ČŠI).

divadlo Koloběžka, nás prázdninově naladila a moc se líbila.

a Terezka Kubátová. Přejeme jim
hodně úspěchů.

Celodenní výlet na Farmu Blaník ovlivnilo velké horko, ale to neznamená, že
jsme si ho neužili.

Bohužel musím opět napsat špatnou zprávu pro děti, rodiče i nás dospělé ze školky, že se paní učitelka
Veronika rozhodla ukončit z rodinných důvodů práci u nás ve školce.
Chtěla bych jí za celý rok poděkovat
a popřát jí všechno dobré.

Proběhlo také pasování předškoláků na školáky. Výsledky zápisu
do MŠ jsou takové: k zápisu se dostavilo 16 dětí
se svými rodiči, 8 dětí
bylo přijato, 2 děti se odhlásily z důvodu přijetí
do MŠ Senohraby a 6 dětí
nebylo bohužel přijato.

Dostalo se nám pozvání na fotbalový nábor na hrusickém hřišti – děti
i my dospělí jsme byli velmi nadšení z organizace a úrovně této akce
(některé děti absolvovaly ještě jedno
kolo odpoledne s rodiči). Námořnická pohádka, kterou přijelo zahrát
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Letos odchází ze školky 8 dětí,
7 do základní školy, 1 do mateřské školy – Daník Junas, Klárka Černá, Alenka Slabihoudová,
Lucka Lakosilová, Péťa Paĺo, Míša Svobodová, Isabelka Gondová
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Děkuji všem v Hrusicích za podporu, hasičům za natření lavičky a stolu před MŠ, paní Lavické
za knihy a velkou krabici lega, pánovi, který nám dal obrovskou tašku s legem. Děkuji také panu starostovi Petru Sklenářovi za podporu
v průběhu kontroly ČŠI ve školce.

Závěrem vám přeji krásné léto,
hodně sluníčka, ale i trochu deště,
zkrátka užijme si prázdniny.
Lenka Rajdlová,
ředitelka MŠ

KULTURA

POHLED DO

Kapitolky z hrusického
historického místopisu

Třetí svatojánská noc
v Památníku Josefa Lady a jeho dcery Aleny

K

do by neměl rád vodníky a rusalky v podání
pana Lady. A protože noc před svatým Janem
Křtitelem je plná kouzel, bytostí a zvláštních

sil, rozhodli jsme se tuto starou tradici trochu oživit
a spojit ji s příjemně stráveným podvečerem pro děti
i dospělé a propojit ji s tvorbou tohoto výjimečného
umělce českého venkova. Josef Lada měl velmi blízko
k staročeským zvykům a tradicím, které často ožívaly
na jeho obrázcích.
A právě v dnešní době je třeba si připomínat naše
kořeny, protože kvůli globalizaci dnešní děti české
tradice téměř neznají. Proto jsme zvolili tuto nenásilnou formu seznamování dětí se starými zvyky.
Dne 23. června 2019 se konala v pořadí již 3. svatojánská noc v Památníku Josefa Lady a jeho dcery
Aleny. Pro děti byly připraveny soutěžní disciplíny, do
kterých se rádi zapojili také dospělí. Nechyběl ani malý
svatojánský ohýnek, na kterém si návštěvníci mohli
opéci špekáčky, k dispozici bylo i další malé občerstvení. Také vstup do Památníku byl zdarma, neboť tato
akce byla pojata jako muzejní noc.
Na závěr došlo na hledání kvetoucího zlatého kapradí, pod nímž byl uschován poklad, a po právu patřil
nálezci.
Celou akci provázela opět hudební produkce kapely
Naboso a děti si mohly vyzkoušet, jaké to je zpívat naživo na mikrofon.
A protože i počasí nám přálo, návštěvníci se skvěle
bavili a odcházeli večer spokojení.
Za PJLA Bc. Blanka Šubrtová

HISTORIE OBCE

Z historie čp. 4
S číslem popisným 4 jsou spojeny osudy starého hrusického rodu Vávrů.
Z tzv. josefínského katastru se dozvídáme, že v roce 1780 hospodařil
na gruntu čp. 4 Václav Vávra.

V

roce 1805 v pokročilém věku předal hospodářství svému synovi Františku Vávrovi za 1 300
zlatých. V této ceně byly zahrnuty také zásoby
– 23 mandelů žita, 8 mandelů ječmene, 10 mandelů
ovsa, 1 strych hrachu a 15 centů sena. Kromě toho
převzal nový hospodář rovněž pár koní, 8 bahnic, vůz,
pluh a brány.

Výtvarné tvoření v Památníku
Josefa Lady a jeho dcery Aleny

R

ádi kreslíte, malujete či jinak tvoříte? V prázdninové letní
době je ideální čas na to, udělat něco sobě pro radost.
A tak v rámci lektorských programů pořádáme během
prázdnin letní výtvarné dílny pro děti i dospělé v Památníku Josefa Lady a jeho dcery Aleny v Hrusicích. V tomto inspirativním
prostředí Vás seznámíme se základy kresby či malby i jinými
výtvarnými technikami. K dispozici máme malou dílničku, cca
10 míst, nebo můžeme tvořit přímo v plenéru na zahradě. Z kapacitních důvodů je třeba si místo zarezervovat předem, stačí
na jednotlivé hodiny. Termíny a program jednotlivých lekcí bude
vyvěšen na našich FB a www stránkách, dále v infocentru v Mnichovicích či přímo v budově Památníku. Poplatek je v rámci vstupného do památníku. Těšíme se na Vás.
Za PJLA Bc. Blanka Šubrtová
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František Vávra měl tři sourozence – Josefa, Matěje a Annu – kterým musel vyplatit po 30 zlatých.
Musel rovněž plnit povinnosti vůči vrchnosti, které
byly stanoveny takto: roční úrok 4 zlaté 38 krejcarů,
odvod 2 měr ovsa a předepsaná robota.

Po jeho smrti v roce 1855 převzal grunt jeho syn
Václav Vávra za 4 000 zlatých. V témže roce se oženil
s Františkou, dcerou Václava Dřízala z Čenovic.
Posledním hospodářem z rodu Vávrů byl v prvé polovině XX. století František Vávra, který se oženil
se svou sestřenicí Annou Vrbovou z Kácova. Manželé měli celkem 7 dětí – Helenu, Františka, Julii,
Josefa, Albínu, Slávu a Marii. (Nejmladší dcera
Marie, provdaná Hrubá, žila v Hrusicích v usedlosti
naproti bývalé cihelny až do své smrti v roce 1986.)
František Vávra z čp. 4 (kde se přezdívalo „U Honzáků“) obstarával jedno z největších hospodářství
v Hrusicích. Hospodařil na více než 20 ha půdy. Jeho
pole patřila k nejúrodnějším a vlastnil také vzornou
ovocnou zahradu s velkou sušárnou na ovoce. V samotném čp. 4 se nacházely výstavné obytné budovy
a rovněž největší stodola v Hrusicích.
Sám František Vávra patřil mezi velmi vážené hrusické občany. Byl mimo jiné také jedním ze zakládajících členů hrusického hasičského sboru a vůbec se aktivně účastnil veřejného života v obci.
Přestože byl vynikajícím hospodářem, ocitl se nakonec ve velké zadluženosti. Jedním z důvodů tohoto
nešťastného stavu byly neúměrné požadavky na výši
věna jeho dcer. Proto musel být nakonec statek čp. 4
prodán v dražbě. Získal ho František Matys z hrusického čp. 19.
Jak se později ukázalo, bylo spojení dvou velkých
hrusických hospodářství (čp. 4 a čp. 19) významné
a důležité zejména pro rodinu dcery Františka Matyse
Miloslavu, provdanou Čihákovou. Pro svou velikost
a význam se stalo bohužel příčinou mnoha rodinných
a lidských útrap.
Zvláště se to projevilo v období po únoru 1948, kdy
byl František Matys odsouzen podle zák. č. 231/1948
Sb. za „pobuřování proti republice“ na jeden rok vězení a 15.000 Kč pokuty. Jeho dcera Miloslava byla i se
svou početnou rodinou rovněž nemilosrdně perzekuována, stejně jako její manžel František Čihák. (Blíže
se k tomu vrátíme v souvislosti s osudy čp. 19 a čp. 30).
Samotné číslo popisné 4 bylo po změně společenského uspořádání rodině násilně zabaveno a přeměně-
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no ve středisko Strojní traktorové stanice Kolovraty.
Tento podnik působil v Hrusicích až do konce padesátých let minulého století, kdy byla v obci na druhý pokus (první, neúspěšný proběhl v roce 1953) dokončena
kolektivizace (od 1. ledna 1959 vstoupili do společného
zemědělského podniku všichni hrusičtí rolníci s výměrou zemědělské půdy nad 2 ha) a vzniklo Jednotné
zemědělské družstvo Hrusice. Dne 28. června 1962
pak bylo toto hrusické JZD sloučeno s JZD v sousedních Mirošovicích, a tak vzniklo JZD „Rozkvět“ se sídlem v Hrusicích. Čp. 4 přitom bylo stále využíváno pro
potřeby zemědělského podnikání.
Hrusické JZD bylo později v šedesátých a sedmdesátých letech minulého století slučováno s dalšími okolními zemědělskými družstvy, až v roce 1980
vznikl vskutku velký zemědělský podnik JZD Chovatel Ondřejov se sídlem v Mirošovicích. Po celou

dobu byla v čp. 4 provozována opravárenská dílna
a později též tzv. přidružená výroba.
Po tzv. sametové revoluci na konci roku 1989 sice
zemědělské družstvo ještě nějakou dobu působilo, jeho
činnost však byla utlumována mimo jiné také proto,
že začal probíhat proces zemědělských restitucí.
Na počátku roku 1993 došlo v rámci tohoto procesu
také k restituci celého rodinného majetku spojeného
s hrusickým číslem popisným 4, který se opět vrátil
do rukou členů rodiny paní Miloslavy Čihákové.
V současné době se vlastnicky na majetku podílejí
vnoučata pana Františka Matyse. Především jsou to
synové Miloslavy a Františka Čihákových František
Čihák ml. a Václav Čihák, a dále rodina její dcery
Ludmily, provdané Novákové.
Martin Hemelík st.,
hrusický kronikář

Interaktivní mapový portál

FARNOST

Poklad víry
Děti si rády hrají na hledání
pokladu, zvláště o prázdninách.
Bývá to nějaký kousek papíru
nebo nějaký kamínek.

pokolení, že mi učinil veliké věci
ten, který je mocný. Jeho jméno je
svaté. A jeho milosrdenství (trvá)
od pokolení do pokolení k těm,
kdo se ho bojí. Mocně zasáhl svým
ramenem, rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně. Mocné sesadil
z trůnu a ponížené povýšil, hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté
propustil s prázdnou. Ujal se svého
služebníka Izraele, pamatoval na
své milosrdenství, jak slíbil našim
předkům, Abrahámovi a jeho potomkům navěky.“
Víra, to je poklad, který se předává z generace na generaci. O to víc
žasnu, když objevím víru u někoho,
kdo je z nevěřící rodiny.
Kéž si s Pannou Marií děti uchovávají dětskou víru. Vyprošujme i nevěřícím, aby poklad víry našli.
P. Ivan Kudláček,
farář mnichovicko-hrusické farnosti

N

ěkteré děti jsou pak smutné, že ten poklad nenašly.
Ale věřící děti by se měly
radovat z pokladu, který mají v srdci, z pokladu víry.
V Japonsku byli mnoho let bez
kněží. Když tam po mnoha letech
přišli misionáři, radovali se z toho,
že u nich poklad víry našli.
Panna Maria měla vždy tento
poklad víry. Alžběta ji blahoslaví
pro její víru. Panna Maria se modlí
u Alžběty chvalozpěv: „Velebí má
duše Pána a můj duch jásá v Bohu,
mém spasiteli, neboť shlédl na svou
nepatrnou služebnici. Od této chvíle mě budou blahoslavit všechna

ZAJÍMAVOSTI

Z HRUSIC

Přednáška: léky a jejich (nad)užívání
Mnozí z nás tuší, že tableta léku není
lentilka a že musíme přistupovat
k užívání léků, a to i těch, které nám
předepsal lékař, obezřetně.

N

a webu obce, v sekci Občané, je k nalezení odkaz na interaktivní mapový portál (https://
www.obec-hrusice.cz/mapovy-portal).
V této ucelené aplikaci si můžete prohlédnout různé
mapy Hrusic, otevřít si orientační rozložení inženýr-

ských sítí či územní plán obce Hrusice. Jsou zde také
zaznamenána významná místa v obci a rozmístění
sběrných míst odpadového hospodářství. Můžete zde
rovněž nahlásit jakékoli závady.
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D

aleko větší obezřetnost je ale na místě, pokud
užíváme my, nebo naši blízcí, léků více, navíc
když je kombinujeme s doplňky stravy, které si koupíme volně v lékárně. Ještě větší pozornost
musí věnovat užívání léků senioři a chronicky nemocní. Jak uvádějí česká data, téměř každý den zemře
či je hospitalizován člověk právě kvůli komplikacím
spojeným s užíváním léků.

Zajímá vás toto
téma a přemýšlíte
např. nad těmito
otázkami: Co je
lék? Jaký je rozdíl
mezi lékem a doplňkem stravy? Existují zázračné léky na všechno?
Co jsou a hrozí nám lékové interakce?
Pokud ano, přijďte v pátek 30. srpna v 16:00 hod.
do zasedací místnosti na obecní úřad. Tyto otázky
a mnoho dalšího zodpoví ředitelka neziskové organizace Průvodce pacienta, z.ú., PhDr. Ivana Plechatá.
Přednáška je zdarma.
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Z LADOVA
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INZERCE A REKLAMA

STAVEBNÍ PRÁCE
Nabízíme provedení veškerých zednických
prací, hrubé stavby rodinných domů,
zateplení fasád, obklady, dlažby, ploty atd. ...
PRÁCE ZAJISTÍME VČETNĚ
MATERIÁLU I STAVEBNÍHO DOZORU.
E-mail: kodadlubos@seznam.cz
Tel.: 777 952 242

Rodina se třemi dětmi
hledá podnájem v Hrusicích
na 7–10 měsíců, nejlépe od 08/2019.
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. srpna.
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

