První písemná zmínka o Hrusicích je uchovaná v panovnickém dekretu Přemysla Otakara I., daného na Pražském hradě 17. ledna 1205.
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„Rok se s rokem sešel...“

ROČNÍK 51

Je tomu již rok, kdy nové
zastupitelstvo na své
ustanovující schůzi zvolilo
starostu a místostarostku
a kdy se zastupitelé
společnými silami pustili
do práce na správě naší
obce. Co se povedlo vyřešit
a co jim naopak stále
dělá starosti? Co nám
ten uplynulý rok přinesl
a odnesl? Vedení obce
pro vás shrnulo
nejdůležitější
události.

ROZVOJ OBCE

INVESTICE

➤6 Byl zpracován rozvojový plán obce s prioritami

➤6 Byly připraveny investiční záměry (stavební povo-

na pětileté období, dokument byl projednán s občany
a následně odsouhlasen zastupitelstvem obce.
➤6 Bylo dokončeno projednání nového územního plánu
obce s dotčenými orgány, čeká se na dopracování projektantem a bude předloženo občanům a ZO do konce
roku 2019.
➤6 Obec má střednědobý výhled rozpočtu do roku 2022.
➤6 Vedení obce opětovně navázalo úzkou spolupráci
s okolními obcemi, MAS Říčansko a uskupením Ladův kraj.
➤6 Vedení obce se pravidelně vzdělává a účastní seminářů a vzdělávacích akcí na různá témata důležitá
pro dobrou správu obce.

lení a podklady pro výběrová řízení) pro opravu komunikace Na Hrádka a vyřešení havarijního stavu
opěrné zdi kolem kostela.
➤6 Dokončují se projekty ke stavebnímu povolení na legalizaci chodníků a lávek v centru obce, stejně tak jako
k rozšíření chodníku od sokolovny ke hřbitovu.
➤6 Před zimou došlo k opravě povrchů na místních
komunikacích U Truhlárny, K Hájovně, Vlčí halíř,
Na Hrádka a Na Bulánce.
➤6 Bylo zadáno zpracování studie proveditelnosti k zajištění dostatečné kapacity pitné vody pro Hrusice.
Pokračování na straně 2
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DOTACE

➤6 V roce 2019 bylo zatím požádáno o šest dotací z veřejných zdrojů. Úspěšní jsme byli ve dvou případech
(v obou případech se jednalo o dotace pro Jednotku
SDH Hrusice).
➤6 Byl vytvořen transparentní systém dotací pro místní spolky. Ty byly v roce 2019 podpořeny celkovou
částkou 290 tis. Kč.
➤6 Obec přispěla na charitativní projekty částkou
22 tis. Kč (10 tis. Kč Hospici Dobrého pastýře v Čerčanech a 12 tis. Kč na Hrusický dobroběh).

PROVOZ OÚ A SLUŽBY PRO OBČANY

rozšířeny úřední hodiny pro veřejnost
na 12 hodin týdně.
➤6 Bylo investováno do zabezpečení a elektronizace
úřadu (ochrana majetku, ochrana osobních údajů, wi-fi připojení, posílení PC sítě, nové softwarové vybavení
apod.).
➤6 Byla zprovozněna služba CzechPoint pro občany
(ověřování dokumentů, výpisy...). Od ledna, kdy ověřování a Czech Point je v provozu, jsme udělali 254× ověření (podpisy a listiny – legalizace a vidimace) a vytvořili 20 ostatních výpisů (trestní rejstřík, obchodní
rejstřík, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí,
bodové hodnocení řidičů, zřízení datové schránky).
Příjem za tuto agendu byl cca 10 tis. Kč.
➤6 Bylo zavedeno elektronické vedení agend a plateb
obyvatel.
➤6 Je veden registr obyvatel.
➤6 Proběhla rekonstrukce webových stránek obce.
➤6 Byl zaveden SMS rozhlas, zasílání aktualit přes
web, mapový portál, včetně hlášení závad.
➤6 Prostory kolem OÚ a sběrného dvora jsou monitorovány bezpečnostními kamerami.
➤6 Obec nakoupila nezbytnou techniku pro zajištění
úklidu a údržby obce (oprava vysouvacího žebříku, nákup multikáry, plotových nůžek, sypače).

ZPRÁV Y

Odpadové hospodaření
Sběrné místo tříděného odpadu u hasičské zbrojnice
bylo doplněno o kontejner na elektroodpad.
Bylo vytvořeno nové svozové místo pro základní tříděný a směsný odpad na Hubačově.
Byla dokončena příprava na svoz základního tříděného odpadu přímo z domácností (papír a plast).

FINANCE

Stav bankovních účtů:
Průběžné stavy účtu k 15. říjnu 2019
ČNB: 4,99 mil. Kč
Běžný účet: 13,63 mil. Kč

➤6 Byly

Zastupitelstvo obce se sešlo za rok svého působení
celkem 11× (3× v roce 2018 a 8× v roce 2019) a přijalo
celkem 116 usnesení, o kterých jsou občané informováni v zápisech ze zasedání ZO, umístěných na webových stránkách obce.
Hlas Hrusic se stal pravidelným měsíčníkem k informování občanů. Obsah periodika vytváří redakční
rada. HH vyšel celkem 10× (1× v roce 2018 a 9× v roce
2019). Byla stanovena platba za inzerci.
Byla realizována revitalizace zeleně před OÚ
a pravidelná údržba zeleně v průběhu roku.

Pokladna: 9 tis. Kč
Hospodaření obce bylo poprvé auditováno odborníky z odboru kontroly Středočeského kraje. O výsledcích kontroly byli občané informováni pravidelně
na ZO, v Hlasu Hrusic a závěrečná zpráva byla uveřejněna na webových stránkách obce.

ŘEŠÍ SE...

Roční rekapitulace by nebyla úplná a férová, pokud
bychom neuvedli také věci, které se nám nedaří tak,
jak bychom si představovali, anebo na které si neradi
zvykáme.
Opakované stesky na naši „zkratku“ či stav místních komunikací jsou důkazem toho, že pořekadlo:
„není na světě člověk ten, aby se zalíbil lidem všem“
stále platí. Stalo se, že jsme opravili jednu z našich
místních komunikací v převážně chatové oblasti,
a hned nám volal obyvatel té lokality, že nám děkuje
za opravu, ale zároveň si posteskl, že už nebude mít
takový klid, protože mu tam teď okolo nemovitosti
bude jezdit více lidí.
Také „zkratka“ je příkladem toho, že co jeden
vysoce hodnotí (možnost projet na nádraží a na D1
rychleji), tak druhý proklíná každý den. Pozorný čtenář pochopí, že to zdaleka není vyčerpávající přehled
příkladů, kdy se vedení obce a zastupitelstvo potýká
s protichůdnými zájmy občanů Hrusic. O co se více
či méně úspěšně snažíme, je to, aby alespoň drtivá
většina obyvatel nebyla naštvaná, aby alespoň někdo
byl spokojený a hlavně aby nikdo nebyl výrazně poškozen.
Rádi bychom také rychleji opravovali (komunikace, chodníky, dětské hřiště, kostelní zeď) či stavěli
nové (chodníky, protipovodňová opatření), a to v souladu s naším strategickým plánem rozvoje obce.
Je třeba otevřeně přiznat, že ani rok nestačí na to, abychom akce připravili (výběr priorit, výběr dodavatele
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projektových prací, projekční práce samotné, všechna povolení ke stavbě či rekonstrukci, příprava rozpočtů, vyhlášení výběrových řízení, jejich vyhodnocení, ...). Ostatně to všichni známe, pokud budujeme
na svém, navíc u obce musíme být dvakrát tak opatrní, protože neinvestujeme a neriskujeme svoje peníze, ale peníze nás všech.
Získávání prostředků z dotací – tady platí to
samé, co v předchozím odstavci, a to přesto, že se
nám podařilo za rok podat šest žádostí o dotace, z čehož byly dvě úspěšné. V tomto případě se za pochodu
učíme, kdy je výhodné žádost o dotaci podat a kdy
je lépe investovat za své. Dotační peníze totiž nikdy
nejsou zadarmo, jak se mnohým může zdát. Ukazuje se, že pokud všichni zainteresovaní na akci vědí,
že investice je placená z dotací, často se cena zvy-

šuje a projektují se maximalistické varianty. Potom
je lepší použít zdravý rozum a vybrat jednodušší,
ale přesto účelnou variantu, a obejít se bez dotace.
I když jsme byli připravení na byrokracii a nepřehlednou houštinu regulací, přesto nás každý
den nemile překvapuje jejich intenzita. Platí tak,
že starosta musí být nejprve profesionálním úředníkem, který se nenechá nachytat v bludišti zákonů,
nařízení a pravidel, a teprve potom se starat o rozvoj obce a „blaho“ jejích obyvatel. Je to škoda, nejsme
z toho nadšení, ale je to každodenní realita. O to více
náš těší, pokud se můžeme alespoň občas „starat“,
diskutovat s Vámi, hledat s Vámi nejlepší řešení pro
to či ono, naslouchat vašim nápadům a doporučením
nebo pomoci s něčím úplně malým, osobním, co potěší obě strany.

Aktuality z obecního úřadu
• Byly opraveny nezpevněné komunikace v obci komunikace u Hubačovského rybníka, Na Hrádkách,
u dálničního tunelu, U Truhlárny, Vlčí halíř. Cena
za opravu komunikací byla 81 tis. Kč, zbytek živičného recyklátu (cca 220 tun) bude použit na případné
další opravy.
• Oprava mostku a uzavírka silnice č. III/3353
na Senohraby – spolu s mnohými z vás se vážně
pozastavujeme nad průběhem prací, respektive nad
tím, že se na stavbě vlastně nic, kromě kompletní
demontáže původního mostku, neděje. Podle posledních zpráv se zdá, že investor stavby – Středočeský
kraj – podcenil přípravu akce a hrozí, že se termín
dokončení významně posune nad rámec předpokládaných pěti měsíců. Ostatně i tato délka prací
vzbudila velké rozpaky. Pro nás v Hrusicích to však
znamená potenciálně vážnou dopravní komplikaci,
a to zejména pro ty, kteří do Senohrab a dále jezdí
autobusem. Máme neoficiální signály od řidičů autobusu, že v zimních měsících, kdy napadne sníh
či bude náledí, nebudou chtít riskovat jízdu na tak
úzké silnici, po které vede objízdná trasa (přes Hrušov). Také z těchto důvodů se vedení obce rozhodlo
napsat dopis s výhradami na odbor dopravy Středočeského kraje.
• Došlo k výměně vstupních dveří v čp. 73 (klášter) za cenu 40 105 Kč. Ve výhledu je ještě oprava střechy, po poslední nepřízni počasí (vítr) jsou na střeše
utrhané plechy.
• Studie proveditelnosti zkapacitnění vodovodu

byla zadána zpracovateli Vodohospodářský rozvoj
a výstavba.
• Na OÚ proběhla kontrola od společnosti EKOKOM, která přispívá obci za třídění odpadu, a byla
bez závad.
• Jednou z mnoha povinností obce je vydat vyhlášku o odpadech. Zastupitelstvo již zahájilo interní
debatu, ve které zvažuje také možnost zvýšit v obci
koeficient daně z nemovitosti a zároveň významně pro
obyvatele snížit poplatky za komunální odpad.
• Protipovodňová opatření pro Hrusický potok – situaci zhlédli další dva projektanti spolu s paní místostarostkou, některými členy zastupitelstva a panem
Bínou. Během 14 dnů budou připraveny tři nabídky
na zpracování projektové dokumentace. Řešení by mělo být účelné a pokud možno levné.
• Valná hromada starostů Ladova kraje –
kromě jiného byla projednána témata odpadového
hospodářství – je třeba rozhýbat konkurenci mezi
poskytovateli služeb a také téma grafického manuálu Ladova kraje. Momentálně probíhá diskuse
o souhlasu pana Lady s grafikou uvítacích cedulí
pro Ladův kraj.
• Povinné školení pro starosty se týkalo řešení mimořádných událostí a krizových situací. Byly
přítomny všechny složky IZS, hygiena, veterina. Zástupci Policie ČR zmínili podstav cca 200 lidí na Praze
- venkov.
• Dojde k úpravě vánočního osvětlení v obci s investicí maximálně 50 tis. Kč.
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Zeptali jsme se našich zastupitelů
Z říjnových komunálních voleb 2018 vzešlo nové zastupitelstvo, již rok se zabývá záležitostmi obce,
stará se o její rozvoj, řeší nejrůznější problémy a přijímá rozhodnutí s cílem zajistit její řádný chod.
Tato odpovědná práce je jistě stojí hodně úsilí a času. Položili jsme našim zastupitelům otázku:
„Jak se vám jako zastupiteli/zastupitelce obce změnil život?“
A zde jsou jejich odpovědi...
David Čihák,
„Především se změnilo to, že mám
daleko méně času pro rodinu,
protože práce pro obec je hodně.
Také se více orientuji v obecních
záležitostech. Na druhou stranu
jsem poznal spoustu nových lidí
(i přátel) a spousta lidí poznala
mě. A jestli bych se dnes rozhodl
jinak? Určitě ne.“

Petr Sklenář,
starosta:
„Po uvedení do úřadu se změnilo
hodně. Začíná to skoro absolutní
ztrátou volného času. Spoustu
věcí jsem se musel velice rychle
naučit a vlastně se učím neustále.
Jsou to záležitosti typu fungujícího veřejného osvětlení, péče o zeleň, docházející kapacita pitné
vody, naplnění přidělené kvóty
pro splaškovou vodu a další
výzvy, které naši obec čekají.
A do toho samozřejmě až úmorná
administrativa, bez které
to všechno ale nejde. Člověk
si kolikrát neuvědomí, jak spoustu
věcí bereme jako samozřejmost.
Na mě tak někdy dopadá i jakási
bezmoc z toho, že věci nejdou
a nemohou jít tak rychle, jak bych
si představoval, a že ať udělám
jakékoli rozhodnutí, stejně bude
vždy někdo nespokojen. Za ten
rok jsem poznal spoustu lidí,
kteří mají na věci třeba i jiný
názor, ale i tak jsou stále vždy
ochotni pomáhat.“

Ivana Plechatá,
místostarostka:
„Naučila jsem se ještě efektivněji
řídit svůj čas a těšit se z toho,
že dva dny v týdnu nemusím
cestovat, ale jsem „doma“.
Na druhé straně mám pocit,
že se mi za ten rok hodně zvětšil
dům a zahrada, jak chodím
po „své“ vesnici a dělám si v hlavě
poznámky, co vylepšit, opravit,
uklidit, posekat, pokácet, přivázat,
ostříhat, vybavit, koupit, a obvykle
si nerealisticky plánuji, jak to
všechno půjde jednoduše. Nejde,
ale o to více potěší a na duši
zahřeje, když se něco společnými
silami povede.“
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Jan Kopecký:
„Můj život se v základních
rozměrech nezměnil.
Kromě hovorů se spoluobčany
o různých aspektech života v obci
je však třeba věnovat čas přípravě
na zasedání zastupitelstva obce,
pročítat dokumenty, zjišťovat
okolnosti, detaily, možnosti...
Přibyla tak další oblast,
která mě nutí ještě více
se zamýšlet a uvažovat
o dění kolem sebe a která
nedává možnost říci si
„To není můj problém“.“

Irena Tesaříková
„Překvapilo mě, jak komunální
politika může zamíchat s osobními
vztahy. Ještě před volbami jsem
přišla o několik přátel, naopak
jsem poznala spoustu nových
inspirativních a pohodových lidí
a utvrdila se v přátelství s těmi,
co nestaví politický názor nad
přátelství. Myslím, že po počátečním
oťukávání si naše spolupráce
s ostatními zastupiteli sedla,
a doufám, že ač na některé věci
nemáme stejný názor, budou naše
rozhodnutí přínosná pro obyvatele
naší obce. A o to jde.“

Tomáš Staněk
„V Hrusicích žiji od svého narození.
Po zvolení do obecního zastupitelstva
nevnímám, že by se mi něco velmi
zásadního v životě změnilo. Naopak,
přijde mi naprosto přirozené podílet
se na chodu obce a snažím se vyjít
všem vstříc, což bohužel není vždy
možné. Po volbách se dle mého
názoru podařilo sestavit efektivní
a schopný tým, ale jak se říká, „rok
utekl jako voda“, z čehož vyplývá,
že na zrealizování některých projektů
je to doba velmi krátká. Věřím,
že se nám podaří uskutečnit většinu
z našich plánů. Uvítám názory,
podněty, připomínky na zlepšení
životní úrovně obyvatel v naší obci.“

Monika Bayerová
„Upřímně? Nečekala jsem, že se
stanu zastupitelkou. A jak se mi
tím změnil život? Rozdělila bych to
na rovinu veřejnou a rovinu osobní.
Ta veřejná je o odpovědnosti nejen
vůči těm, co mi dali své hlasy. Je mi
jasné, že naplnit očekávání obyvatel
obce je a bude náročné, chyby
se neodpouštějí a úspěchy jsou brány
jako samozřejmost. Správa obce
je závazek, závazek vůči všem, co
v Hrusicích žijí, a tak k ní přistupuji.
Soukromé zájmy musí stranou.
V rovině osobní mi zvolení zastupitelkou přineslo do života pár prima
lidí, což beru jako nečekaný, ale o to
milejší bonus. A to se počítá!“
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Martina Procházková
Určitě mi přibylo mnoho práce,
která není vidět, tudíž ani nelze
občany nyní docenit. První rok utekl
jako voda. Nevyhnuly se mi nepříjemné věci, jako jsou anonymní telefonát nebo dopis od „Občana Hrušova“. Bylo by lepší přijít na úřad
a o své nesouhlasy a názory se podělit. A jaká je pozitivní stránka?
Velkou radost mi dělá, jak se rozvíjí
společenský a kulturní život v obci.
Tyto akce podporuje a navštěvuje stále více lidí, kterým bych touto cestou
chtěla moc poděkovat za organizaci
a spolupráci. Tento rok byl spíše
seznamovací a informativní. Připravují se nové projekty a staré se blíží
ke zdárnému konci. Všichni jsme
očekávali rychlejší řešení, avšak
ne vždy to závisí na nás. Nemalý
podíl mají průtahy úřadů
a „zbytečná“ administrativa. Jsme
však optimisté a věříme, že se všem
v naší obci bude žít stále lépe.“
Milena Šimková
„Vstup do zastupitelstva mi vzal pár
letitých přátel a každý měsíc i několik hodin mého volného času. Co však
považuji za pozitivní, je, že se mohu
spolupodílet na tom, abychom u nás
v Hrusicích zachovali to, co zavedli
naši předchůdci, a ukázalo se, že to
bylo nastaveno dobře. Současně mohu
mít vliv na změnu toho, co se dříve
nezdařilo, a zabývat se problémy,
které nebyly řešeny vůbec. Toto je
ostatně i hlavním důvodem, proč
jsem do zastupitelstva obce Hrusice
kandidovala. S ročním odstupem
hodnotím svůj vstup do zastupitelstva kladně. Získala jsem ucelenější
pohled na místní dění, skuteční
přátelé mi zůstali a získala jsem
i pár nových.“
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ZAJÍMAVOSTI

Zasedání zastupitelstva

Z HRUSIC

GulášFEST

Vybíráme některé body ze zastupitelstva obce konaného 8. října 2019
(celý zápis ze zastupitelstva, včetně příloh, najdete na www.obec-hrusice.cz).
➤6 Podání žádostí o dotace na dětské hřiště
a na opravu ohradní zdi kolem kostela sv. Václava
Zastupitelstvo obce odsouhlasilo podání žádosti o dotaci na obnovu dětského hřiště na Ministerstvo pro
místní rozvoj a na opravu kostelní zdi na Středočeský
kraj – program Rozvoj venkova.
➤6 Rekultivace parku před obecním úřadem
Obec na jaře zahájila rekultivaci plochy před OÚ.
Na základě závěrů doporučení dendrologů zastupitelstvo obce Hrusice souhlasí s podáním žádosti o odstranění dřevin, jmenovitě o 14 ks borovice černé, 1 ks
borovice lesní a 1 ks smrku pichlavého, které rostou
v prostoru u dětského hřiště.
➤6 Protipovodňová opatření v obci
Obecní rozhlas, který slouží mj. také k vyhlašování
mimořádných událostí v obci, není v současnosti plně
funkční a nefunguje zároveň ani siréna. Hasičský záchranný sbor byl sirénu zkontrolovat a musí na její
opravu vypsat výběrové řízení. Vzhledem k tomu, že
by obec měla mít také aktualizovaný povodňový plán
na všechny toky, navrhlo vedení obce zpracovat příslušný projekt.
Zastupitelstvo obce Hrusice odsouhlasilo nabídku
na služby spojené s vyhotovením projektu Protipovodňová opatření obce Hrusice a zpracováním žádosti
o dotaci. Zastupitelstvo dále odsouhlasilo podání žádosti o dotaci z Operačního programu Životního prostředí na realizaci projektu Protipovodňová opatření obce
Hrusice.
➤6 Projektová dokumentace, prodloužení VO
Hrušov
Jelikož není možné v tuto chvíli realizovat výstavbu
veřejného osvětlení na Hrušově (objízdná trasa v době
rekonstrukce můstku), zastupitelstvo obce Hrusice souhlasí s rozšířením projektové dokumentace, spočívajícím v prodloužení VO Hrušov až k lampě VO číslo 138
(u domu č. p. 190) a zadává zpracování dokumentace původnímu zpracovateli, kterým byla společnost ELMOZ.
➤6 Nákup sypače
Vedení obce doporučuje zakoupit repasovaný sypač
jako nástavbu na obecní komunální vozidlo pro efektivnější úpravu cest v zimním období. Sypač přinese
zrychlení a zjednodušení zimní údržby.
Zastupitelstvo obce Hrusice odsouhlasilo nákup sypače za maximální cenu 85 tis. Kč.
➤6 Z diskuze občanů vybíráme
•6 M. Všetula se zajímal, proč bylo pro veřejné osvět-

lení na Hrušov vybráno sodíkové osvětlení, a ne např.
LED osvětlení.
Starosta konstatoval, že většina osvětlení v obci je
sodíkového typu, a je i takto naprojektováno. Je otázkou, zdali se vyplatí ekonomicky mít část osvětlení
v LED technologii, pořizovací náklady jsou dražší. Při
počtu cca 25 lamp na sodík bude příkon 1,8 kW, LED
technologie 0,7 kW. Otázkou je, zda LED technologie
dále nepotřebuje více lamp, tedy i sloupů atd. Předsedající záležitost uzavřel s tím, že vedení obce nechá
jednotlivé varianty propočítat zpracovatelem projektové dokumentace, či znalcem.
•6 A. Vávra si stěžoval na stav příjezdové cesty za památníkem.
Starosta upozornil, že cesta není v majetku obce,
že cestu vlastní šest majitelů. Obec nesmí investovat
veřejné prostředky do majetku cizích osob a už vůbec
bez jejich vědomí do majetku zasahovat. OÚ oslovil
majitele s možností převodu cesty do vlastnictví obce.
•6 A. Vávra dále navrhl přesunout Jedličkovy modely do č. p. 1, domnívá se, že na chodbách OÚ je tento
exponát hůře dostupný veřejnosti. Uvedl dále, že pan
Jedlička tyto modely obci daroval za 1 Kč.
Starosta sdělil, že po smluvním zajištění zastupitelstvo projedná zapůjčení modelů do doby, než obec
finálně vyřeší způsob jejich vystavení. Předsedající dále opravil informaci o částce za nákup modelů.
MNV Hrusice koupil modely v roce 1989 za 60 tis. Kč.
•6 Zastupitelka M. Šimková se zeptala, zda se někdo
z občanů přihlásil na výzvu v Hlasu Hrusic s návrhem
řešení problému provozu v ulici Pod Kouty (zkratka
Hrusice–Mirošovice).
Starosta odpověděl, že přímo takto se nikdo nepřihlásil, ale na podnět občana budou instalovány ve zkratce
dlážděné zpomalovací prahy k omezení rychlosti vozidel. Toto řešení se musí nejprve projektově zpracovat
a zaslat ke schválení odboru dopravy. Řešení instalací
kamer je velice nákladné a pro obec neekonomické.
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Příští zasedání zastupitelstva
se bude konat

v úterý 12. listopadu 2019
od 18.30 hodin v budově
obecního úřadu.

Na svatého Václava, 28. září, proběhl
historicky první ročník soutěže
o nejlepší hrusický guláš!

A

kce, kterou organizovaly hrusické spolky hasičů, myslivců a fotbalistů, začala již dopoledne na fotbalovém
hřišti. Jednotlivé týmy přinesly své kotle, hrnce, kotlíky a za velkého zájmu začaly vařit své nejlepší guláše.
O umístění a chutnosti guláše pak rozhodovali návštěvníci
- „ochutnávači“ jednotlivých gulášů, kterým udělovali pořadí
1. – 3. Některý víc pálil, u guláše od myslivců jste cítili divokou
příchuť zvěřiny, některý byl jemný, jak ohodnotily převážně
ženy od rodin. Nejvíce bodů a vítězem se stala kuchařská dvojici T. Staněk a P. Procházka. Na druhém místě se umístilo trio
E. Procházková, N. Kodadová a D. Brummerová a třetí skončila rodina Svobodova s J. Procházkou. Nakonec byl ohodnocen
také pro děti vhodný, rodinný guláš z přespolní kuchyně, který připravila rodina Žákova z Chocerad. Budeme rádi, když se
tato přátelská a milá akce bude konat i napřesrok!
redakce
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SPOLKY

ŠKOLKA

Podzimní novinky ze školky

Ladův národopisný soubor z Hrusic

Vážení čtenáři Hlasu Hrusic, mateřská škola zahájila nový rok 2. září 2019 v obsazení:
ředitelka – Lenka Rajdlová, učitelky – Zdeňka Vinklárková a Kateřina Horková, školnice – Šárka
Brummerová, kuchařka – Edita Matuskowiesová a samozřejmě 24 dětí, z toho 8 nováčků.
Máme ve školce letos 14 dětí tzv. předškoláků (tj. dětí, které by v příštím roce měly nastoupit do školy).

M
P

řijímáme kluky a holčičky
od pěti let. Přijďte si s námi
zahrát, zazpívat a zatančit!
Naším cílem je vést děti k lidovému
zpěvu a tanci a předávat jim povědomí o lidových obyčejích, tradicích
a svátcích. Děti v rámci zkoušek,
soustředění a výletů zpívají, hrají
na nástroje, rytmizují, prochází taneční průpravou
a nácvikem konkrétních tanečních kroků a tanců,
ale také hrají různé hry, trénují scénické dovednosti
a dozvídají se základy národopisu.
Pokud máte zájem, přijďte se podívat na jednu z našich zkoušek, které probíhají v sokolovně v Hrusicích
vždy každý čtvrtek od 16.30 hodin.

Těšíme se na vás!
Mgr. Andrea Stocková
vedoucí souboru
Tel.: 606 652 537
www.laduvsoubor.com
Faceboook: @laduvsouborHrusice

áme za sebou dvě divadelní představení, jedno
v Praze, v divadle Minor – „Koukej, svět“. Představení krásné, cesta hrozná, protože dostat se
na půl desátou do centra Prahy je dost problematické.
Druhé představení – „Hopsa, hejsa, do Brandejsa“ – jsme
měli u nás ve školce, přišly nás posílit děti ze školky Domeček s tetou Renatou. Nyní nás čeká další pohádka –
„O rybářovi a rybce“, divadlo Jany Klatovské, opět u nás
ve školce. Zahájili jsme kroužek keramiky, který vede
Martina Jírová, kroužek angličtiny pod vedením Dagmar Chýlové, chystáme se na plavecký kurz, který začne
2. prosince v benešovském bazénu, probíhá také kroužek
flétny, který vede Hanka Skálová.
Letos vás opět zveme na adventní lampiónový průvod spojený s rozsvícením vánočního stromu před mateřskou školou (viz pozvánka v tomto čísle).
Od září jsme s dětmi začali pracovat podle nového rámcového programu, který jsme vytvořili s paní
učitelkou. Jmenuje se „Moudrá sova vypráví, vypráví
nám pohádku“ a jak z tohoto názvu vyplývá, zaměřili jsme se na klasické pohádky. Každý měsíc máme
pohádku, se kterou děti seznámíme, děti se ji učí samostatně vyprávět, učí se posloupnost děje, název postavy, vlastnosti a spoustu dalšího. Pořídili jsme také
plyšovou sovu, které děti v tzv. komunitním kruhu

vyprávějí svoje zážitky, starosti i radosti, učí se mluvit před větším kolektivem kamarádů a když nechtějí
mluvit, tak sovičku jen pohladí. Také se hodně věnujeme logopedickým cvičením, cvikům na rozhýbání
jazýčku, správnému dýchání při mluvení a spoustě
dalších činností.
Každý den máte možnost nás vidět s dětmi na procházkách po okolí Hrusic, byli jsme i na houbách, chodíme stavět domečky do lesa, sportovat na fotbalové hřiště.
Lenka Rajdlová,
ředitelka MŠ Hrusice

FARNOST

Listopad - dušičkový měsíc
1. Matičko Kristova, klíčnice nebe,
za duše v očistci prosíme tebe.
Mateřskou přímluvou otevři jim bránu,
ony už touží tak po Kristu Pánu.
2. Chybily, hřešily, zbloudily z cesty,
v lítosti volají po rajském štěstí.
Zhřešily v slabosti, chybily v zlobě,
v lásce však volají, Matičko, k tobě.
3. Slyš, mocná Královno, prosebné zpěvy,
jimiž tě vzývají synové Evy!
Za ně se přimlouvej u svého Syna,
ať jeho krví je smyta z nich vina.
4. Matičko, skloň se k nim vlídnou svou tváří,
nebeský mír ať jim navěky září.
Přiveď je z očistce k novému žití,
ať světlo věčné jim v nebesích svítí.

L

istopad je tzv. dušičkový měsíc. Lidé chodí na hřbitovy, dávají tam květiny, zapalují svíčky. Ale to není
podstatné. Hlavně se tam máme modlit. Člověk má
tělo a duši. Tělo se rozpadne v hrobě nebo je ten rozpad
urychlen v krematoriu. Duše je nesmrtelná. Věříme ve společenství svatých. To jsou ti, kdo jsou v nebi, svatí v očistci
a svatí tady na zemi.
V mnichovicko-hrusické farnosti máme 12 hřbitovů.
Patnáctiminutové společné pobožnosti jsou jednak poděkováním za ty, kdo se dostali do nebe, jednak prosbou za ty,
kdo jsou v očistci.
Kéž si vytváříme z duší v očistci své přátele, kteří se za nás
budou přimlouvat v nebi, až my budeme třeba v očistci.
P. Ivan Kudláček,
farář mnichovicko-hrusické farnosti
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KULTURA

Mateřská škola Hrusice vás zve první adventní neděli
1. prosince 2019 v 17.00 hodin

na lampiónový průvod
a rozsvícení vánočního stromu
u mateřské školy.
Sraz je v 17.00 hodin s lampiónem (nebo i bez něj) u obecního úřadu.
Program: průvod obcí, zpívání koled, přednášení básniček,
občerstvení pro děti – čaj a pečené dobroty, pro dospělé káva.
Pokud by se vám chtělo upéct nějakou dobrotu, děti to velmi ocení.
Srdečně zveme všechny občany z Hrusic a okolí.
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POHLED DO

HISTORIE OBCE

Z LADOVA

Kapitolky z hrusického historického místopisu

KRAJE

Svazek Ladův kraj jsou lidé
Ladův kraj je 19letý dobrovolný svazek 24 obcí Prahy-východ podporující nejen turistiku,
údržbu stezek, ale i rozvoj obcí a života v nich. A kdo konkrétně ve svazku pracuje?

V

e svazku pracuje a rozhoduje 24 starostů. Ti
ze svých řad vybrali a pověřili pět členů do rady. Radními
svazku Ladova kraje jsou: Vladimír Kořen, předseda svazku, starosta obce Říčany, Pavel Čermák,
místopředseda svazku, starosta
obce Kamenice, Václava Zímová,
starostka obce Velké Popovice,
a Rudolf Semanský, starosta obce Mukařov. Ti byli
loni v prosinci nově zvoleni na další čtyři roky a pravidelně se scházejí nad mnoha úkoly.

POKRAČUJEME I ZAČÍNÁME ZNOVA

Z historie čp. 7

P

odle starých záznamů držel grunt (dnešní čp. 7)
v letech 1602–1615 Jan Polák, který za toto
hospodářství složil závdavek 6 kop a 15 grošů
a posléze na ročních splátkách doplatil celkem 18 kop
grošů. Po smrti svého otce převzal grunt Jíra Polák,
jinak zvaný Mlejnek, který byl povinen doplatit ještě
25 kop a 45 grošů. V roce 1639 Jíra Polák zemřel a zanechal po sobě vdovu Dorotu a syna z prvního manželství Jakuba Poláka (Mlejnka).
Jakub Polák se ujal gruntu v roce 1641. I s příslušenstvím (2 volové, díž, řetěz, půl vozu, pluh, rádlo,
brány železem pobité, travní kosa) za něj zaplatil celkem 60 kop grošů.
Na konci první poloviny 18. století byl hospodářem
na gruntu Václav Vávra s manželkou Annou. V roce
1744 se gruntu ujal jeho syn Martin Vávra za 92 kop
grošů. Na dvoře statku stávala malá chaloupka
se zahrádkou, kterou obývala vdova Anna. Martin
Vávra měl čtyři děti – Jiřího, Jana, Matěje a Kateřinu. V roce 1776 převzal hospodářství nejstarší syn
Jiří Vávra. Dle kšaftu (závěti) měla chalupa připadnout synu Janovi, ale ten se svého dědického nároku
vzdal a přenechal chalupu bratrovi za 179 zlatých
a 31 krejcarů. (Tzv. „šacování“ chalupy bylo provedeno

hrusickým rychtářem Karlem Vlasákem, mirošovským rychtářem Vojtěchem Trojánkem a hrusickým
konšelem Františkem Svobodou.)
Povinnosti k vrchnosti byly stanoveny takto: roční
úrok 3 zlaté 10 krejcarů, odvod na panský špejchar
ve výši 1 míry a 2 věrtelů ovsa a předepsaná robota.
V roce 1805 prodal Jiří Vávra chalupu svému zeti
Františku Janovskému se všemi poli a celým příslušenstvím za 1.300 zlatých.
V roce 1842 byla chalupa čp. 7 připsána za 680 zlatých Václavu Janovskému. Po jeho smrti byla chalupa připsána 4. prosince 1859 vdově Barboře Janovské
za 4.071 zlatých a 37 krejcarů s tím, že musí vyplatit své
děti Antonína, Josefa, Václava, Marii, Annu a Kateřinu.
Od roku 1878 držel usedlost Josef Janovský s manželkou Annou.
V období po druhé světové válce hospodařil v čp. 7
Jaroslav Procházka, který obhospodařoval 12,7 ha
zemědělské a 10 ha orné půdy. V hospodářství byly
4 krávy, 2 jalovice a 1 býček. Kromě toho také 2 koně,
3 vozy, travní sekačka, obilní sekačka, čisticí mlátička, lis na slámu, vyorávač brambor a šrotovník.
Martin Hemelík st.,
hrusický kronikář
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Je tu pak i tým lidí, kteří tzv. řídí agendu, vedou
projekty, koordinují setkání apod. A tady došlo v průběhu letošního léta ke změně. Přestěhovala se, a proto odešla dlouholetá pracovnice svazku Jana Kolorosová, která měla na kole projeté všechny stezky
a znala téměř každý kout. Právem jí patří velký dík!
Její práce se v říjnu nově ujala Pavlína Jurtíková z obce Lensedly, milovnice cyklistiky a turistiky
s odbornou kvalifikací. V týmu nadále zůstává Marek Buday, který pomáhá svazku a obcím s veřej-

nými zakázkami. Komunikaci
s veřejností, propagaci svazkových akcí i projektů má už rok
v kompetenci Hana Bolcková
z Velkých Popovic, čímž výčet
celého týmu končí.
Věříme, že dobře navážeme
na práci minulého týmu, a těšíme se i na vaše podněty, které
jsou pro nás důležité, a děkujeme za ně.
Na webových stránkách (www.laduv-kraj.cz),
které budou od příštího roku nové, naleznete už nyní
aktuální kalendář akcí z celého mikroregionu, stejně tak na našem Facebooku či Instagramu.
Na webu si můžete otevřít svazkový občasník Ladovník, kde je mnoho fotografií z našich akcí. Tak ať je
nám v Ladově kraji dobře!
Autor: Hanka Bolcková,
Ladův kraj, Dobrovolný svazek obcí
(Č. Voděrady, Čestlice, Hrusice, Kaliště, Kamenice,
Klokočná, Kostelec u K., Kunice, Louňovice, Mirošovice, Mnichovice, Mukařov, Nupaky, Ondřejov, Říčany, Senohraby, Struhařov, Světice, Svojetice, Tehov,
Tehovec, V. Popovice, Všestary, Zvánovice).
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Z LADOVA

KRAJE

inzerce

Kalendář akcí

Prosinec
Lampionový průvod

1. prosince od 17 hodin

Mikulášská nadílka v sokolovně
7. prosince od 14 hodin

Hudební vystoupení
hrusických dětí v sokolovně
14. prosince od 17 hodin

Tradiční vánoční zastavení
před hasičskou zbrojnicí
20. prosince od 17 hodin

Betlémské světlo

21. prosince, brzké odpoledne
Před hasičskou zbrojnicí

Výroční schůze Sokola ke 100 letům
21. prosince od 16 hodin

Valná hromada SDH Hrusice
26. prosince

Masáže
Nabízím regenerační, sportovní,
relaxační, anticelulitidové
a detoxikační masáže.
Čokoládové masáže, masáže lávovými
kameny, manuální lymfodrenáž,
havajskou a thajskou olejovou masáž.

MOŽNOST KOUPĚ DÁRKOVÝCH POUKAZŮ.

Petr Hlavatý
Hrusice 226 • Tel.: 737 454 866

Uzávěrka dalšího čísla Hlasu Hrusic bude 23. listopadu.
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

