První písemná zmínka o Hrusicích je uchovaná v panovnickém dekretu Přemysla Otakara I., daného na Pražském hradě 17. ledna 1205.
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„To se povedlo...!“ aneb Hrusický dobroběh
První ročník Hrusického dobroběhu, který se stal součástí série osmi běhů Poháru Ladova kraje,
se podle účastníků a jejich ohlasů velmi vydařil. Nejenže přálo počasí, ale překvapil
i konečný počet registrovaných běžců a běžkyň – 104.

Z

ávod by se nemohl uskutečnit bez masivní podpory hrusických i přespolních dobrovolníků. Zabralo
by celou stranu našeho měsíčníku, kdybychom je
měli všechny vyjmenovat. Bylo jich dohromady kolem
čtyřiceti! Přesto zmíníme alespoň členy Sokolu Hrusice
a zejména členy florbalového oddílu nebo hrusické hasiče. Dobrovolníci půjčovali inventář, stavěli stany, vytyčovali trasy, hlídali bezpečnost běžců na přebězích silnic, obsluhovali časomíru, nabízeli občerstvení na trasách a mnoho dalších nezbytných aktivit. DĚKUJEME!
Poděkování patří organizačnímu výboru závodu
– R. Honcové, K. Staňkové, M. Křečkové, J. Bínovi
a I. Plechaté, sponzorům závodu – HOPI Czech Republic, Auto Babiš, s.r.o., ALPINE PRO, grafickému
studiu CD3D, panu Vítězslavu Moravci, generálnímu
řediteli finanční skupiny MMGFG, M&M Reality, Ladovu kraji i obci Hrusice, a pochopitelně také všem
běžcům. Díky nim spolek pacientů Znovu do života
získal celkem 37 tisíc korun na svoji činnost.
Kromě potěšení z běhu si mohli všichni přítomní
také vyzkoušet první pomoc při zástavě srdce, resus-

citaci s pomocí AED – automatického defibrilátoru.
Protože
dobré
věci se mají opakovat, rádi bychom
z Hrusického dobroběhu udělali tradici a už nyní začínáme hledat partnera pro příští ročník. Pokud máte ve
svém okolí neziskovou organizaci, se
kterou máte vy osobně či vaši blízcí dobrou zkušenost,
dejte nám vědět na obec.
Ivana Plechatá
Pokračování na straně 2
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Zasedání zastupitelstva
Vybíráme některé body ze zastupitelstva obce konaného 17. září 2019
(celý zápis ze zastupitelstva, včetně příloh, najdete na www.obec-hrusice.cz).

„Celkem se
na všech třech
trasách
a ve všech
věkových
kategoriích
zaregistrovalo
104 běžců
a běžkyň.“
VÝSLEDKY HRUSICKÝCH BĚŽCŮ:
Hubačovský okruh 2 km běželo celkem 18 mladých
běžců a běžkyň a řada dalších se přidala i s rodiči
Chlapci do 14 let		
1. Vojta Sklenář
10:24
2. Lucas Všetula
11:54
4. Filip Bartoš
13:20

Děvčata do 14 let		
2. Viktorie Bínová
12:40
3. Irena Bartošová
13:25
7. Nicole Všetula
15:05

Děvčata a ženy
1. Kateřina Staňková
2. Radka Honcová
6. Pavla Ulrychová
2. Ivana Čiháková
(děvčata do 14 let)

26:33
28:40
30:40
35:00

Trasy na 13 km se zúčastnilo celkem 43 běžců
a běžkyň. Z Hrusic se nejlépe umístili:
Muži
2. Jiří Bína

59:50

tak, aby bylo ohleduplné k obyvatelům okolních nemovitostí. Většina členů zastupitelstva byla přítomna
i faktické ukázce nového osvětlení kostela a následně
odsouhlasili cenovou nabídku ve výši 35 574 Kč včetně
DPH na výměnu osvětlení kostela sv. Václava.
➤6 Koupě pozemku v okolí fotbalového hřiště
(parcela č. 1189)
Pozemek je nyní ve vlastnictví developera a podle
platného i připravovaného územního plánu je zde možnost pouze výstavby občanské vybavenosti. Po jednání s developerem se obec rozhodla pozemek o velikosti
4 tis. m2 koupit za cenu 476 600 Kč, stanovenou znaleckým posudkem, se záměrem postavit zde novou
budovu MŠ, popř. 1. stupeň ZŠ. V tomto případě by
obec upustila od rekonstrukce budovy OÚ a v případě
vybudování nové budovy MŠ by se obecní úřad přestěhoval do stávající budovy MŠ.

Příští zasedání zastupitelstva
se bude konat

v úterý 8. října 2019
od 18.30 hodin v budově
obecního úřadu.

Aktuality z obecního úřadu

Trasy na 5 km se zúčastnilo celkem 43 běžců
a běžkyň. Z Hrusic se nejlépe umístili:
Chlapci a muži
1. Ondřej Kopecký 24:34
2. Šimon Bína
24:58
3. Jakub Sklenář 25:17

➤6 Převod stavebních buněk na fotbalovém hřišti
Buňky na hřišti, které slouží jako zázemí pro sportovce, jsou legalizovány a zapsány v majetku obce Hrusice. Záměr dárce těchto nemovitostí byl však od počátku motivován podporou TJ Sokol Hrusice, a proto
zastupitelstvo obce definitivně odsouhlasilo bezúplatný převod těchto nemovitostí Tělovýchovné jednotě
Sokol Hrusice.
➤6 Obnova veřejného obecního rozhlasu
Obecní rozhlas je v současné době z velké části nefunkční. Nefunguje ani koncový prvek – siréna.
Zákon přitom obci ukládá povinnost informovat obyvatele v případě ohrožení. Vedení obce proto navrhlo
obnovit, respektive pořídit nový rozhlas, bezdrátový,
s digitálním zvukem, napojený na složky Integrovaného záchranného systému. Předpokládaná výše investice bude cca ve výši 1,5 mil. Kč a bude vybíráno ze
tří nabídek možných dodavatelů. Následně bude obec
žádat o dotaci v rámci programu povodňové prevence
operačního programu životního prostředí.
➤6 Osvětlení kostela
Současné osvětlení kostela je zastaralé a neekonomické, většina svítidel má příkon 1 000 W a jsou velmi
poruchová. Nové navrhované osvětlení, poskytované
firmou Sathea Vision, by mělo celkový příkon 150 W,
je to LED technologie o teplotě chromatičnosti 3 000 K
a bude brán ohled také na zaměření směru svítidel

Ženy a dívky
6. Daniela Čiháková 1:40:18
(ženy 35 – 44 let)
6. Lucie Čiháková
1:50:06
(ženy do 34 let)

Děkujeme Danovi Janovskému za fotografie.
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•6 Veřejné osvětlení do Hrušova. Výstavba nového
elektrického osvětlení namísto nevyhovujícího biodynamického osvětlení, které již bylo odstraněno, bude realizována až po skončení rekonstrukce mostu na Turkovice. Do té doby je totiž přes Hrušov vedena objízdná trasa autobusu.
•6 Audit hospodaření obce za rok 2019, který provede odbor kontroly Středočeského kraje, bude zahájen první dílčí kontrolou dne 14. října 2019.
•6 Vedení obce musí poměrně často řešit vandalismus
v obci. V poslední době se jedná zejména o znehodnocování kontejnerů na tříděný odpad a odkládání odpadu mimo sběrné nádoby. Toto řešíme adresně, protože
je sběrné místo pod kamerovým dohledem. Nepořádek
se objevil také u nově zřízeného místa pro tříděný odpad u Hubačovského rybníka. Opakovaně upozorňuje-

me na to, že směsný odpad neslouží k vyklízení chat,
odkládání sutí z rekonstrukcí apod. Nově řešíme také
prostřelené lampy veřejného osvětlení.
•6 Chápeme stížnosti některých obyvatel, zejména
lokalit, kde převažují nemovitosti k rekreaci, na stav
nezpevněných komunikací. Vedení obce se snaží
o postupné vyspravení těchto cest. Pokud však jde
o komunikaci směrem Na Hrádka, bude třeba udělat zejména její odvodnění, protože při prvním větším dešti je nezpevněný materiál splavován směrem
k nemovitostem u potoka.
•6 Investice v obci. Nedaří se nám najít spolehlivé
stavební firmy, které by realizovaly investice v obci,
a to zejména opravu havarijního stavu zdi kolem kostela, realizaci chodníků, odvodnění komunikace apod.
Pokračování na straně 4
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Poptáváme desítky firem, ať už přímo, či prostřednictvím různých serverů, ale zatím bez výsledku.
Prosíme občany, pokud vědí ve svém okolí o spoleh-

VÝZVA

livém dodavateli stavebních prací, aby nám poskytli
kontakt. Následně poptávku zveřejníme na portálu
zadavatele.

Vzniká databáze řemeslníků, živnostníků a provozoven obchodů, zboží a služeb z mikroregionu Ladův kraj. Bude sloužit obcím, které chtějí podporovat místní i meziobecní podnikání v mikroregionu.

PRO DROBNÉ
A STŘEDNÍ
PODNIKATELE
Z LADOVA KRAJE

Pokud se vás to týká, napište na e-mail:
akce.laduv-kraj@laduv-kraj.cz

KULTURA

Dětský karneval

POHLED DO

HISTORIE OBCE

Kapitolky z hrusického historického místopisu
Z historie čp. 6

T

akzvaný sedlský grunt, dnešní číslo popisné 6,
koupil za 300 zlatých před rokem 1780 Václav
Vávra od Václava Lady. Na konci roku 1795
odevzdal Václav Vávra grunt i s příslušenstvím svému synovi Janu Vávrovi. Důvodem odevzdání byla neschopnost dobrého hospodaření, protože Václav Vávra
již trpěl sešlostí věkem a postupně ztrácel zrak, což
byl pro hospodáře skutečně značný handicap. Nový
majitel byl také povinen vyplatit svým sourozencům
Václavu a Kateřině po 45 zlatých.
Grunt i se dvěma povozy, dvěma pluhy a dvěma
bránami odevzdal Václav Vávra svému synu Janovi
za 200 zlatých.
Povinnosti k vrchnosti byly stanoveny takto: potažní robota tři dny v týdnu po celý rok, jeden den
týdně pěší robota, úrok (splatný na svatého Havla)
6 zlatých 58 krejcarů a odvod na panský špejchar
3 míry ovsa.
Na podzim roku 1802 však rovněž Jan Vávra již nebyl docela schopen dobře hospodařit v důsledku pokročilého věku a všeobecné sešlosti. Ke gruntu náleželo mnoho pozemků a nebylo snadné a jednoduché je
všechny dobře obdělávat.
Předal proto grunt do dědičného užívání svému

synu Janovi a jeho ženě Marii za 460 zlatých. Jan
Vávra pak byl veden v tzv. stálém katastru jako „třetinový sedlák“.
Popis samotného stavení, které manželé Vávrovi
obývali, i jeho příslušenství, vypadal následovně: síň,
komůrka, chlív v jednom traktu, přes dvůr špejchar,
pod ním sklep a při něm chlív. Ke gruntu náleželo 16 jiter a 1 325 čtverečných sáhů polí, 1 428 čtverečných
sáhů luk a 2 jitra a 880 čtverečných sáhů pastvin.
22. ledna 1854 převzal statek syn Jana a Marie
Antonín Vávra za 1 826 zlatých a 13 krejcarů. Ten
se oženil s Veronikou rozenou Řehákovou a připsal jí
v roce 1858 polovinu domku za 913 zlatých. Původní
tzv. sedlský grunt, jak bylo hospodářství na místě čp. 6
nazýváno ve starých katastrech, pak v roce 1880 převzal Václav Daneš s manželkou Pavlínou a posléze
v roce 1881 Josef Bubeník s manželkou Annou.
Po druhé světové válce hospodařil na statku Alois
Veselý. Obhospodařoval 8,46 ha zemědělské půdy
a měl 3 krávy, 2 jalovice a 1 býčka. Kromě toho také
měl 2 koně, 2 povozy, travní sekačku, obilní sekačku,
čisticí mlátičku, lis na slámu a šrotovník.
V současnosti stojí na místě bývalého statku rodinný dům.
Martin Hemelík st.,
hrusický kronikář

FARNOST

Ztracená ovce, ztracená mince, ztracený syn (Luk. 15)

7. září zaplnil sokolovnu dětský hlahol
a smích, konal se totiž tradiční karneval.

R
Děti a jejich rodiče si mohli za doprovodu
živé hudby zatancovat, zazpívat či zahrát
židlovanou.
Také se recitovaly básničky a dětem byli
zábavnou formou představeni nejznámější
řečtí bohové.
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adost z jejich nalezení. Bolest Panny Marie,
když ztratila dvanáctiletého syna, a pak také
radost z jeho nalezení v chrámě, i když trochu
zakalená výčitkou: „Proč jste mě hledali? Copak nevíte, že musím být v domě svého otce?“
Letos byla 15. září neděle, ta dostala přednost před
slavením památky Panny Marie Bolestné. Panna
Maria stála pod křížem a viděla, jak ztrácí jediného
syna. Místo něho dostává mnoho synů a dcer, ale ani
to velké množství nevyrovná ztrátu Ježíše.
Panna Maria, Matka Církve, prožívá dál bolesti
ze ztráty svých dětí, když se zatoulají daleko od jejího Syna, a pak zase radost z jejich návratu ve svaté
zpovědi.
14. září jsme slavili svátek Povýšení svatého Kříže. Ze šibenice se stal nástroj naší záchrany. Tak i my

ve svém životě můžeme všechna utrpení povýšit, když
je bereme jako svůj kříž.
Bez ztráty není nalezení. Kdyby otec z podobenství o ztraceném synu neztratil svého syna, nemohl
by pak prožít radost z jeho návratu, radost z jeho nalezení.
Rodiče bolí, když jejich dítě ztratí víru. Dobré je,
když víra dítěte uzraje a stane se vírou dospělého člověka. Dětská je spojena s láskou, víra dospělého je
spojena s nadějí na nalezení a obrácení nevěřících.
I když jsme se ve svátosti biřmování stali dospělými
křesťany, ponechme si dětskou víru a mějme tak spojenou lásku s nadějí, abychom se mohli radovat jako
Ježíš s hříšníky, kteří změnili svůj život.
P. Ivan Kudláček,
farář mnichovicko-hrusické farnosti
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INZERCE A REKLAMA

Kalendář akcí

LISTOPAD
Úklid listí v obci

9. listopadu od 9:00.
Přijďte nám pomoci s hrabáním listí v obci,
s sebou si přineste hrábě a rukavice,
sraz u OÚ.

Myslivecká zábava

23. listopadu od 20:00.
Myslivecká Sdružení Hrusice a Kaliště
Vás srdečně zvou na mysliveckou zábavu
v sokolovně v Hrusicích.
K tanci a poslechu hraje Studio 95.
Bohatá zvěřinová tombola. Vstupné: 150 Kč.

Vánoční jarmark

30. listopadu od 10:00.
Pořadatel: hrusičtí hasiči.
Místo: prostory hasičské zbrojnice
a přilehlého parkoviště.
Pokud má někdo z hrusických občanů zájem
prodat na jarmarku své výrobky, kontaktujte
prosím Petru Strnadovou na tel.: 608 202 764.

CYKLOCENTRUM

prodejna servis půjčovna
elektrokola jízdní kola koloběžky

Od 1. 10. 2019 změna otevírací doby naší provozovny:
pondělí 9-17 hod.
úterý 12-18 hod.
středa 9-17 hod.

čtvrtek 12-18 hod.

pátek 9-17 hod.

sobota 9-12 hod.

www.depo33.cz, telefon: 732 339 989
adresa: Hlavní 33, Senohraby (u nádraží)

Uzávěrka
dalšího čísla
Hlasu Hrusic
bude
23. října.
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

