První písemná zmínka o Hrusicích je uchovaná v panovnickém dekretu Přemysla Otakara I., daného na Pražském hradě 17. ledna 1205.
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Jaký bude rok 2020?
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Spolu s příchodem nového roku se kromě přání všeho dobrého také plánuje, kam napřít úsilí,
co popohnat, na co se soustředit a do čeho investovat. Obec není výjimkou, a tak vás chceme informovat,
čeho bychom rádi v roce 2020 dosáhli a na čem bychom chtěli začít pracovat.

P

okud se týká rozvoje obce, věříme, že se nám
konečně podaří odsouhlasit nový územní plán,
zpracovat a přijmout dokument o rozvoji sportu
a nový řád našeho veřejného pohřebiště. To jsou věci,
které nám zároveň přikazuje zákon. Máme zpracovanou studii ohledně možnosti posílení zásobování pitnou vodou. Studii naleznete na stránkách obce (Rozvoj obce), zastupitelstvo pak bude muset rozhodnout
o nejlepší variantě. Pokračovat chceme i v okrašlování
veřejných prostranství v Hrusicích – tentokrát by měl
přijít na řadu prostor mezi autobusovými zastávkami
a poradíme se s odborníky, jak do budoucna zpřístupnit tzv. Docentovu zahradu na Hrušově.
Pokračovat chceme v podpoře spolků v obci a nadále
organizovat nebo spoluorganizovat již osvědčené kulturní a sportovní akce, jako jsou dětský den (nově společně s Ladovým krajem a Klubem českých turistů),
Hrusický dobroběh, vítání občánků, adventní koncert
hrusických dětí, vánoční zastavení, a možná i překvapíme něčím novým.
Plánujeme-li investice, věříme, že znovu vystavíme
veřejné osvětlení tam, kde jsme byli nuceni odstranit
nevyhovující fotovoltaické osvětlení, a to včetně dalšího prodloužení tak, aby byla osvětlena celá komunikace na Hrušov. Jsme nuceni provést opravu střechy na
budově bývalého kláštera, kde jsou obecní byty. Máme
za sebou výběrové řízení na opravu zdi kolem kostela
a také stavební povolení na všechny chodníky, jejichž
výstavba byla provedena bez projektu a stavebního povolení. Nyní je musíme všechny upravit, zároveň chceme i zahájit výstavbu chodníků ke hřbitovu. Dále chceme začít s přípravou projektu chodníků k památníku
a na Hrušově. Pokusíme se znovu získat z dotací finanční prostředky na opravu komunikace Na Hrádka

a na revitalizaci dětského hřiště před obecním úřadem. Připravujeme projektovou dokumentaci na protipovodňová opatření (digitální povodňový plán, úprava
koryta Hrusického potoka a veřejný rozhlas). V horizontu více let se budeme zabývat výstavbou nové MŠ
a možnostmi rozšíření pro první stupeň ZŠ.
Moderní správa obce bude i nadále samozřejmostí,
stejně tak jako otevřenost našeho konání a průběžné
informování prostřednictvím SMS rozhlasu, webových stránek obce nebo Hlasu Hrusic. Na závěr vás
prosíme, nezapomeňte, že vaší povinností je kontrolovat vámi zvolené zástupce. Je to princip demokracie,
proto vás nabádáme k účasti na jednáních zastupitelstva. Tam můžete ovlivňovat směr, jakým se naše obec
bude ubírat. Scházíme se vždy druhé úterý v měsíci
(vyjma hlavních prázdnin).
Starosta a místostarostka

Pokračování na str. 2
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Vánoční vystoupení mladých muzikantů
Třetí prosincový víkend zažila hrusická sokolovna hudební vánoční potěšení v podání jak dětí z Hrusic, tak také
malých muzikantů z okolních vesnic. Na pódiu se jich vystřídalo několik desítek, aby udělaly radost návštěvníkům
koncertu, svým rodičům a kamarádům. Je velmi radostné a potěšující vidět, kolik dětí z okolí se věnuje hudbě.

Z OBCE

Zasedání zastupitelstva
Vybíráme některé body ze zasedání zastupitelstva obce konaného 10. prosince 2019
(celý zápis ze zastupitelstva, včetně příloh, najdete na www.obec-hrusice.cz)
➤ Zastupitelstva se zúčastnil JUDr. Ing. Zdeněk
Hraba, Ph.D., senátor za benešovský obvod
Senátor Hraba pohovořil o spolupráci se starostou
a upozornil na některé připravené projekty pro Hrusice, jako např. zamýšlený pilotní projekt České pošty
– „Kiosek (samoobslužná zóna) a Balíkovna“, které by
výhledově mohly být zřízeny na obecním úřadě jako
další služba občanům. Dále zmínil možnost spolupráce s ČVUT, jehož studenti by mohli v rámci svých prací vytvořit návrhy na úpravu veřejných prostor v Hrusicích. Připomněl také problém rekonstrukce mostku
(směr na Turkovice) a údržbu komplikované objízdné
trasy, který spolu se starostou rovněž řeší.

V

sobotu 14. prosince proběhlo vystoupení pod
taktovkou Jana Kopeckého, organizačně zaštítěné obcí Hrusice. V první části večera se představily děti pod vedením Hanky Skálové a zahrály
na zobcové a příčné flétny, také na tenorsaxofon. Další
část patřila Ladovu národopisnému souboru z Hrusic
s Andreou Stockovou, který nás naladil pásmem vánočních písní, skladeb a říkadel. Překvapením večera
bylo závěrečné vystoupení dětí, které skvěle zahrály
několik instrumentálních skladeb (flétna, klarinet,
housle, violoncello, trubka). Obzvláště závěrečná společná skladba Te Deum – Preludium vykouzlila úsměvy i dojetí v očích posluchačů. Poděkování patří Martině Šimsové za klavírní spolupráci.
V neděli 15. prosince pokračovalo vánoční muzicírování koncertem „Děti dětem“. Vystoupily zde děti, které
navštěvují hudební kroužek Písklata Hanky Skálové
v Hrusicích, Senohrabech a Mirošovicích. Paní Hanka nám napsala: „Velice ráda bych poděkovala všem
dětem za skvělý výkon a rodičům, prarodičům a přátelům za to, že se na nás přišli podívat v neuvěřitelném
počtu a zcela zaplnili naši sokolovnu. Doufám a věřím,
že se nám podařilo všem udělat radost a příjemně si
před Vánoci odpočinout. A velikou radost mám také
z toho, že děti a jejich rodiče touto cestou již sedmým
rokem pomáhají tam, kde se s někým život „tak nemazlil“. Již tenkrát před sedmi lety jsme se s dětmi rozhodli pomáhat jiným dětem, alespoň takto trošinku, jak je
v našich silách, a vznikly koncerty Děti dětem. Výtěžek
letos, již tradičně, putoval do Dětského centra (dříve
dětský domov) ve Strančicích. Měla jsem tu možnost jej
předat osobně přímo na koncertě paní Rojové, která se
za DC přijela na koncert podívat a odjížděla nadšená.
Ne z korunek, ale dle jejích vlastních slov z krásného

➤ Zastupitelstvo obce Hrusice schválilo rozpo-

čet obce Hrusice pro rok 2020
Rozpočet obce je sestaven jako schodkový, přičemž
schodek rozpočtu bude uhrazen z rezervy, která je vytvořena na bankovním účtu obce Hrusice. Důvodem je
zejména nutnost investic a opravy chodníků, ohradní
zdi kolem kostela, realizace přípravných prací na vybudování nového přivaděče vody, rozšíření VO atd.
Příjmy – 13 235 600 Kč
Výdaje – 13 187 000 Kč
Financování úvěru za kanalizaci – 2 190 800 Kč
Rozpočet 2019 skončí přebytkem cca 4 mil. Kč
Průběžný stav na bankovních účtech obce je 18,9 mil. Kč
➤ Stanovení ceny vodného a stočného pro rok

zážitku, jaký jí děti připravily. A jako bonus si odvezla
také krásných 10 000 Kč. Dětem tímto moc děkuji za jejich dobrá srdíčka. Jsem moc pyšná, že takové úžasné
děti mohu učit!“
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2020
Zastupitelstvo obce Hrusice na návrh provozovatele
vodovodu a kanalizace, společnosti VHS Benešov,
schválilo navýšení vodného a stočného pro rok 2020.
Cena vodného bude ve výši 32,23 Kč/m3 včetně DPH
a cena stočného ve výši 40,63 Kč/m3 včetně DPH. Ceny
jsou platné od 1. ledna 2020.
Důvodem zvýšení je zejména nárůst energií.
Vodné
2019 – 31,10 Kč/m3
2020 – 32,23 Kč/m3
Stočné
2019 – 40,06 Kč/m3
2020 – 40,63 Kč/m3
➤ Zastupitelstvo obce Hrusice schválilo následující obecně závazné vyhlášky obce Hrusice,
které jsou platné od 1. ledna 2020 (vyhlášky jsou
v plném znění na webových stránkách obce):

• Novela obecně závazné vyhlášky č. 01/2019
o nočním klidu
Novelizace dosud platné vyhlášky o nočním klidu, vydané dne 13. srpna 2019, bude platná od 1. ledna 2020.
• Obecně závazná vyhláška o místním poplatku
z pobytu
Protože zákon nově stanovil pouze jeden poplatek z pobytu, stávající obecní vyhláška se ruší a nově se stanovuje jednotný poplatek ve výši 10 Kč/den. Ohlašovací
povinnost mají ubytovatelé. Léčebné pobyty apod. jsou
z povinnosti vyňaty.
• Obecně závazná vyhláška o místním poplatku
ze psů
Poplatek za psa se novou vyhláškou zvyšuje následovně:
– první pes 200 Kč,
– další pes 100 Kč,
– občané starší 65 let vždy jen 100 Kč,
– lovečtí a asistenční psi jsou osvobozeni od poplatků.
• Obecně závazná vyhláška o místním poplatku
za užívání veřejného prostranství
Jedná se o tyto prostory v obci: náves, park před OÚ,
parkoviště a „Docentova zahrada“ na Hrušově.
Sazby poplatků za den
– za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících
pro povskytování služeb 10 Kč,
– za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje 10 Kč,
– za umístění reklamních zařízení 100 Kč,
– za vyhrazení trvalého parkovacího místa 10 Kč,
– za užívání veřejného prostranství pro kulturní akce
10 Kč,
– za užívání veřejného prostranství pro reklamní
akce 10 Kč,
– za užívání prostranství pro potřeby tvorby filmových
a televizních děl 10 Kč.
Sazby poplatků za týden
– za umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných
atrakcí 1 000 Kč/týden,
Sazby poplatků za měsíc
– za umístění zahrádek určených k pohostinské činnosti 500 Kč/měsíc.
Spolky se sídlem v Hrusicích jsou osvobozeny.
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• Obecně závazná vyhláška o sběru a shromažďování odpadu
Vyhláška stanovuje, jakým způsobem obec nakládá
s odpadem. Ruší se vyhláška o zpoplatnění bioodpadu.
Stavební odpad obec nelikviduje, toto vždy řeší vlastník.
• Obecně závazná vyhláška o ceně za svoz komunálního odpadu
Obec usiluje o to, aby domácnosti vyprodukovaly méně
směsného komunálního odpadu, proto byl navýšen
Četnost svozů

Objem nádoby Sazba poplatku

1× za 14 dní

120 l

1 400 Kč

1× za 14 dní

240 l

2 500 Kč

1× za měsíc

120 l

1 000 Kč

1× za měsíc

240 l

2 000 Kč

8 svozů

110l pytel
s logem

600 Kč

1 svoz
(doplněk k výše
uvedeným
variantám)

110l pytel
s logem

ZPRÁV Y

poplatek u popelnic velikosti 240 l a byl zaveden bezplatný svoz tříděného odpadu z domácností.
Dále se zavádí poplatek za všechny další nemovitosti,
které nejsou obsluhovány svozem (např. chaty), protože v každé nemovitosti vzniká komunální odpad,
poplatek zde bude činit 600 Kč/rok. Majitelé těchto
nemovitostí si mohou na OÚ zakoupit označené pytle, které lze odevzdat na jakékoli svozové místo nebo
ke kterékoli popelnici na směsný odpad.
Vlastník více nemovitostí v obci platí pouze jednou.
Cena svozů je stanovena kalkulací svozové firmy, obec
na vybírání poplatku za KO nesmí vydělávat, může jít
pouze do výše předpokládaných nákladů.

• Svoz komunálního směsného
odpadu – 1× za 14 dní
Popelnice budou vyváženy každé
sudé úterý, přehledný rozpis včetně termínů měsíčních svozů je uveden na str. 10. Poplatky za svoz
byly stanoveny Obecně závaznou
vyhláškou obce Hrusice č. 4/2019,
viz tabulka výše. Platby poplatků
budou přijímány od 2. ledna 2020
– platnost známek za rok 2019 je
do 31. ledna 2020.
Známky pro rok 2020 lze uhradit v hotovosti na OÚ nebo převodem na bankovní účet obce
č.: 23510329/0800, pro identifikaci
platby prosím uveďte variabilní
symbol ve formátu 372220XXXX

od 18.30 hodin v budově
obecního úřadu.

POTRAVINÁŘSKÉ OLEJE (1, 2)
Černý kontejner – svoz 1× za
14 dnů.

v úterý 14. ledna 2020

(XXXX je číslo nemovitosti, v případě chaty napište nulu před číslo
evidenční).
Příklad:
1) bydlím v domě s číslem popisným 741, variabilní symbol je:
372220741
2) bydlím v chatě s číslem evidenčním 750, variabilní symbol je:
3722200750.
V případě bezhotovostní úhrady si lze
známku na popelnici vyzvednout na
OÚ po připsání částky na účet obce.
• Nově svoz plastu a papíru
z domácností – 1× za 14 dní
PLAST – první svoz 7. ledna 2020,
následně každé sudé úterý – viz tabulka na str. 10.
PAPÍR – první svoz 6. ledna 2020,
následně každé sudé pondělí – viz
tabulka na str. 10.
• Kontejner na elektroodpad,
nově bude i kontejner na zářivky a žárovky.
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SKLO (1, 2)
Zelený kontejner – svoz 1× za měsíc v termínech: 7. 1., 4. 2., 3. 3., 31.
3., 28. 4., 26. 5., 23. 6., 21. 7., 18. 8.,
15. 9., 13. 10., 10. 11. a 8. 12. 2020.

se bude konat

Aktuality z obecního úřadu
Svoz odpadu v roce 2020
Veškeré informace týkající se odpadového hospodářství, včetně přehledu termínů svozů, naleznete
na webu obce v sekci Občané, podsekci Odpadové hospodářství.

PAPÍR (1, 2)
Modrý kontejner – svoz každé
pondělí a čtvrtek.

KOV (1, 2)
Šedivý kontejner (1) – svoz 1× za
měsíc (v termínu skla).
Černý kontejner (2) – svoz 1× za
měsíc (v termínu skla).

Příští zasedání zastupitelstva

70 Kč

PLAST (stanoviště 1 – za OÚ,
stanoviště 2 – Hubačov)
Žlutý kontejner – svoz každé
úterý a pátek.

• Separovaný (tříděný) odpad
Stanoviště na parkovišti u obecního úřadu č. 1 a stanoviště Hubačov
č. 2. Žádáme vás, abyste do kontejnerů na tříděný odpad vhazovali pouze odpad, který do daného
kontejneru patří, začíná se čím dál
tím více objevovat, že někdo vysype do skla stavební suť, nebo sice
třídíte, ale v jednom pytli přivezete papír, plast, kov a vhodíte jej
do jednoho kontejneru, takový kontejner je tím znehodnocen a svozová společnost jej nevyveze. O tom,
jak správně třídit odpad, se dočtete
na webu obce nebo na informační
tabuli, která se nachází na stanovišti č. 1 u obecního úřadu.

POZOR!
Prostor je monitorován, za odkládání jiného odpadu hrozí
pokuta ve správním řízení až
do výše 50 tis. Kč.

ELEKTRO ODPAD (1)
Červený kontejner – od nového
roku se nám podařilo uzavřít smlouvu se společností Asekol na svoz elektrického odpadu. Nově tedy můžete
u OÚ využívat červený kontejner
na drobné elektro a baterie.

Z OBCE

OŠACENÍ (1)
Bílý kontejner – svoz při naplnění.
BIO ODPAD (1)
Ohrada – svoz při naplnění (duben
–listopad).
OTEVŘENO: pondělí, středa, pátek, sobota 9–19 hod.
ŽELEZO (1)
Ohrada (duben–listopad)
OTEVŘENO: pondělí, středa, pátek, sobota 9–19 hod.
V ohradě můžete odkládat pouze BIO odpad do kontejneru, železo a nově také všechna velká
elektrozařízení (lednice, pračky,
myčky, zářivky, žárovky apod.).
Žádný další odpad odkládán být
nesmí! Tomu, kdo by odkládal jiný odpad, hrozí ve správním řízení pokuta až 50 tis. Kč.
VELKOOBJEMOVÝ A NEBEZPEČNÝ ODPAD (1)
1× ZA 1/4 ROKU – informace v aktualitách a skrze SMS zprávy.
• Výběrové řízení na opravu
ohradní zdi kolem kostela bylo
ukončeno, byl vyhlášen vítěz veřej-

né zakázky, návrh za 891 303 Kč.
V současné době je připravována
smlouva o dílo a bude žádáno o dotaci na Středočeský kraj.
• Stavební povolení na rekonstrukci chodníků v obci jsme
dostali – dojde k opravě některých
částí, kde stavba neodpovídá stavebním normám. Bude vyhlášena
veřejná zakázka malého rozsahu.

Odběr novinek – SMS zprávy.
Chcete dostávat aktuální
zprávy z obce? Na stránkách
obce www.obec-hrusice.cz se
přihlaste k zasílání SMS
na váš mobilní telefon. Můžete si vybrat, jaký typ zpráv
chcete dostávat, zda jen krizové informace nebo i zprávy
z obce, kultury a sportu
či mateřské školy. Tato služba
je zdarma a už ji využívá 180
vašich spoluobčanů.
Můžete se přihlásit také
k odebírání novinek prostřednictvím e-mailových zpráv,
a to na webu obce v sekci Aktuality.

Vánoční zastavení a Betlémské světlo
V pátek 20. prosince
se před hasičskou zbrojnicí
sešli obyvatelé Hrusic
a jejich přátelé, aby
si popřáli hezké svátky
a společně si dali svařák.
Atmosféru skvěle doladila
skupina Amatéři.
V sobotu 21. prosince
se pak v hasičské zbrojnici
rozdávalo Betlémské
světlo do našich domovů.
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KRAJE

Dobrovolný svazek obcí Ladův kraj:
Rok 2020 aneb Co nás čeká... a něco navíc
Tím „navíc“ chceme hned v úvodu oslovit šikovné truhláře,
kteří umí technicky navrhnout a ideálně i vyrábět venkovní mobiliář.

J

edná se o vybavení odpočívek na „ladovských stezkách“, které se budou
postupně obnovovat a modernizovat.
Jde o zastřešená i nezastřešená posezení
(lavice, stoly), stojany na kola, informační
tabule, ale i cedule na směrovky, označení
míst a objektů, apod. Výzva samozřejmě spěchá, jako
ostatně vše v této době, a pokud vás oslovuje, neváhejte
se nám ozvat!

ROK 2020 V DOBROVOLNÉM
SVAZKU OBCÍ LADŮV KRAJ
➤6 Leden – Už ve čtvrtek 9. 1. pořádáme seminář pro
zastupitele a majitele zemědělské půdy s názvem Pestrá a udržitelná krajina, koná se v říčanské „Olivovně“. Zjistíme, které mapky a letáky ke stezkám nejvíce na infocentrech žádáte, a obstaráme jejich dotisky.
Během měsíce budeme servisovat vybavení „ladovské“
půjčovny, které poskytujeme členským obcím na jejich
akce. Začneme spolu se zástupci obcí a partnery chystat vše potřebné na každoroční pochody a další pravidelné akce svazku a vyhlásíme výtvarnou soutěž.
➤6 Únor – Do světa vypustíme nové webové stránky
s ještě aktuálnějším kalendářem kulturních a sportovních akcí v celém Ladově kraji, interaktivními mapami
a rezervačním systémem půjčovny vybavení pro obce
a spolky. Vyhlásíme vítěze fotografické soutěže Čtyři
roční období v krajině J. Lady. Pozveme starosty ke společnému zasedání nad aktuálními obecními tématy.
➤6 Březen – Budeme připravovat doplňkové značení
zastávek a odpočívek do obcí, které staví cyklostezku
„Do Prahy na kole“. Zkontrolujeme značení na stezkách
a obnovíme či znovu označíme je tam, kde chybí. V plánu je setkání zástupců infocenter, kulturních, sportovních a dalších partnerů svazku, aby zajímavé informace z různých koutů Ladova kraje doputovaly ke všem.
➤6 Duben – Sobota 4. 4. bude patřit akci Čistý Ladův
kraj, věříme, že se zapojíte stejně hojně jako loni. V sobotu 18. 4. se můžete proběhnout, a to na jednom z osmi
závodů 4. ročníku Poháru Ladova kraje s názvem Jarní
běh u Kanálu v Senohrabech. V sobotu 25. 4. se může-

te zúčastnit tradičního Pochodu Krajinou
barona Ringhoffera. Půjde se z Mirošovic
do Velkých Popovic přes Štiřín do Kamenice. Ve stejný den absolvují milovníci
běhu další závod poháru, a to Pyšelský
kopeček.
➤6 Květen – Na prvního máje bude v kraji mno-

ho akcí, ale my půjdeme běhat pro pohár, tentokrát
do Struhařova na Krásné vyhlídky. V sobotu 16. 5. se
závodí o Pohár Ladova kraje na Štiřínském krosu. Poslední květnová sobota 30. 5. bude patřit jubilejnímu
patnáctému pochodu Cestou kocoura Mikeše. Půjde
se netypicky z Říčan do Hrusic a v obci bude připraven pro děti mini pochod se soutěžemi tzv. Pohádkové
Hrusice. V květnu by měla být slavnostně otevřena
cyklostezka „Do Prahy na kole“, kde nebudeme chybět.
➤6 Červen – V Mnichovicích na Šibeničním vrchu
bude v neděli 7. 6. posledním finálovým závodem s názvem Mnichovická běhna zakončen 4. ročník Poháru
Ladova kraje.
➤6 Červenec a srpen – Budou prázdniny, ale my vás
budeme neustále informovat na webu, facebooku, instagramu a v obecních zpravodajích o všech letních
akcích, táborech a dalších možnostech vyžití v kraji.
Opět prověříme naši půjčovnu vybavení a budeme
se chystat na podzimní a zimní akce.
➤6 Září, říjen, listopad a prosinec – Po prázdninách se poběží první ze série závodů už pátého ročníku
Poháru Ladova kraje – Hrusický dobroběh – a v říjnu
jej následuje Lesní běh v Říčanech. V listopadu se budeme chtít pochlubit kalendářem s vítěznými fotografiemi z foto soutěže a v prosinci si zase ve Struhařově
u Mnichovic na Mikulášském lesním běhu dokážeme,
že i v zimě se dá běhat.
Sledujte naše webové stránky, které mohou pomoci naplánovat výlet po stezkách, doporučí zajímavou
akci nebo nabídnou k přečtení nový občasník svazku
s názvem Ladovník.
www.laduv-kraj.cz, facebook.com/laduvkraj
Vše dobré v tomto roce přeje vám i sobě Ladův kraj
Bc. Hanka Bolcková, manažer DSO Ladův kraj
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FOTBAL

SPOLKY

Rok 2019 v TJ Sokol Hrusice

R

ok 2019 byl pro
Sokol významný
z mnoha hledisek. V dubnu proběhla
výroční členská schůze,
kde na svou pozici rezignoval dosavadní předseda a starosta obce
v jedné osobě Mgr. Petr
Sklenář. Novým předsedou byl zvolen Jan Novák.
Výbor Sokola se dále
skládá ze zástupců jednotlivých oddílů. Fotbal
zastupuje Jiří Procházka, florbal Jaroslav
Franek, volejbal Jana Vančurová a Ladův národopisný soubor pak Lucie Bínová. Spoluprací všech oddílů
a ostatních spolků se v srpnu uskutečnila důstojná
oslava 100 let od založení TJ Sokol. Součástí této akce
byl pochod spojený s položením kytice k památníku
padlých vojáků, v hasičské zbrojnici výstava historických artefaktů, na fotbalovém hřišti pak fotbalová
utkání a v sokolovně ukázkový trénink florbalistů.
Celou akci kulturně zpestřili známí umělci a celý den
zakončil koncert skupiny Projekt 76.
Již dlouhodobě je stěžejní snahou celého spolku získat do vlastnictví pozemek, na kterém stojí fotbalové
hřiště. Celá akce se, doufejme, blíží ke zdárnému konci.
Všemu předchází narovnání vlastnických vztahů k dočasným stavbám (buňkám). Ty byly
po dohodě s obcí převedeny do vlastnictví Sokola. Stran pozemku bylo prozatím domluveno a smluvně zajištěno
jeho bezplatné užívání na základě
dlouhodobé smlouvy o výpůjčce.
V posledním čtvrtletí byl na MŠMT
odeslán požadavek na přidělení dotace z dotačního programu Můj klub
2020, která by měla částečně pokrýt
provozní náklady na další rok. Zároveň jsme požádali o investiční dotaci
na vybudování nového odpovídajícího
zázemí na fotbalovém hřišti. Nyní postupně plníme požadavky poskytovatele a doufáme, že bude dotace schválena a poskytnuta. V následujícím
období je tedy před námi mnoho práce, nicméně všichni doufáme, že s pozitivním a hmatatelným výsledkem.

V tomto pozitivním duchu mi dovolte článek zakončit. Děkuji všem přátelům a kamarádům za nezištnou
pomoc a za nasazení a odhodlanost při plnění úkolů
nejen ve prospěch Sokola. Vážím si vzájemné spolupráce s ostatními spolky a obecním úřadem, neboť
bez této součinnosti by bylo vše mnohem složitější
a mnohdy i nemožné. Přeji všem čtenářům vše nejlepší v novém roce a pevně věřím, že nám dvě dvacítky v letopočtu přinesou štěstí a že při bilancování
v příštím roce budeme moci být na naše snažení hrdí
a řekneme si: „Dobrá práce.“
Za TJ Sokol Hrusice
Jan Novák, předseda
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POHLED DO

HISTORIE OBCE

FARNOST

Kapitolky z hrusického historického místopisu

Z hrusické farnosti

T

Z historie čp. 9

J

iž v tzv. josefínském katastru obce Hrusice
z roku 1785 je uveden jako vlastník „baráku
na gruntě obecním“ (v tomto ohledu přísluší
čp. stejná charakteristika jako vedle stojící nemovitosti čp. 8, o které jsem psal v minulém čísle), kterému bylo přiděleno číslo popisné 9, pan Václav Štička.
Na onom kousku obecního si Václav Štička postavil
chalupu pravděpodobně už před rokem 1780. Nicméně hrusická obec mu toto místo i s malou zahrádkou
o výměře 56 čtverečných sáhů prodala až v roce 1797.
Chalupa byla oceněna na 40 zlatých a definitivně připsána Václavu Štičkovi 1. září 1797.
K tomuto prodeji se váže jedna zajímavost. Nový
majitel totiž nemusel obci platit úroky, neboť peníze
složil ihned při zápisu do knih.
Robotní povinnost byla stanovena na 13 dní v roce.
Vykonávat ji Václav Štička musel pokaždé tam, kde
mu obec určila, a to v období od svátku sv. Jana
do svátku sv. Václava.
Na počátku nového století se hospodář rozhodl postoupit chalupu své dceři Evě Štičkové s tím, že si

ponechal právo hospodaření na chalupě až do své
smrti, nebo podle své libosti.
U chalupy byl 1 strych a 1 věrtel pole a pastvin
pod 2 věrtele. Smlouva byla sepsána 24. března
1801 a chalupa i s příslušenstvím byla ošacována
na 50 zlatých.
Zanedlouho poté, přesně 2. listopadu 1803, se Eva
Štičková dostavila do vrchnostenské kanceláře se žádostí o převod chalupy. Stvrdila, že sama již není schopna chalupu spravovat, a proto žádá, aby chalupa byla
připsána jejímu zeti Františku Krčmářovi a její dceři
Anně. Cena byla stanovena na 100 zlatých. Noví majitelé navíc museli vyplatit matce Evě Štičkové a její druhé
dceři Anně Kateřině po 33 zlatých a 20 krejcarech.
Dne 7. října 1880 převzali chalupu čp. 9 noví majitelé – Václav Zitka a jeho manželka Marie.
V době těsně po druhé světové válce hospodařil na čp. 9 Josef Brabec. Obhospodařoval celkem
3,5 ha zemědělské půdy, z toho 3 ha půdy orné. V držbě jeho potomků zůstalo čp. 9 dodnes.
Martin Hemelík st., hrusický kronikář
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řicet let svobody, díky svaté Anežce, která byla
v listopadu 1989 svatořečena. Kolik lidí však
žije ve vnitřní nesvobodě. Jsou otroky alkoholu,
nikotinu, drog, ale i jiných špatností, kterým říkáme
hříchy, když jsou proti Desateru Božích přikázání.
Osvobození od tohoto otroctví se děje ve svatém křtu,
ve svaté zpovědi.
Vánoce končí svátkem Křtu Páně (neděle
po Třech králích). Je to vhodný den i k obnově křestního slibu. Co slibovali za nás rodiče nebo my sami, pokud jsme byli pokřtění v dospělém věku? – Vyznání víry
a že nechceme mít nic společného se zlem, s hříchem,
s ďáblem. O Vánocích jsme si připomínali, že se Boží
Syn stal pro nás člověkem. Ve svatém křtu se stáváme Božími dětmi my lidé. Ve chvíli, kdy kněz lije
vodu na naše čelo, řekne křestní jméno a „já Tě křtím
ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého“. V nouzi může
křtít i ten, kdo není ani biskupem, ani knězem, ani
jáhnem. Např. v porodnici, když hrozí, že dítě umře
a maminka řekne zdravotní sestře, aby dítě pokřtila,
a řekne jí jak. Když je sestra nevěřící, ale chce dělat
to, co dělá církev, dítě je pokřtěno.
Narozené dítě živí maminka mateřským mlékem.
Narozený křesťan potřebuje také stravu pro duši,
ať už je to četba Písma svatého, náboženství, rozhovory
o Bohu v rodině apod. Nejsilnějším pokrmem je svaté přijímání. Byly doby, kdy dítě mohlo až v pozdějším
věku k svatému přijímání. Svatý otec Pius X. dovolil,
aby třeba už předškolní děti mohly k prvnímu svatému
přijímání, pokud rozeznají dobro a zlo, obyčejný chléb
a svátostný chléb. Je škoda, když rodiče o tento veliký dar
dítě ošidí. Kolik milostí může dítě dostat už v útlém věku.
Svatým křtem se nám otvírá brána nebes, těžkým
hříchem tu bránu zavíráme. Ve svaté zpovědi jde znovu

o otevření. Když dítě šlápne do louže a zašpiní si čisté
šaty, maminka je brzy vypere. Oblečení duše je potřeba také udržovat v čistotě, to znamená chodit
často ke svaté zpovědi. Společenství pokřtěných
je otevřené pro nové křesťany. Kéž přibývají noví křesťané, a tak se toto společenství rozšiřuje.
Kéž žijeme naplno s Ježíšem Kristem a rodiče
jsou v tom dětem příkladem.
P. Ivan Kudláček,
farář mnichovicko-hrusické farnosti

Změna adresy pošty 251 66
Pobočka pošty
v Senohrabech
byla přemístěna
na adresu:
Hlavní 48
Senohraby
(nádražní
budova ČD)

PO
ÚT
ST
ČT
PÁ
SO
NE

›9‹

Otevírací doba
6:30 – 9:30 14:00 – 18:00
6:30 – 9:30 14:00 – 17:00
6:30 – 9:30 14:00 – 18:00
6:30 – 9:30 14:00 – 17:00
6:30 – 9:30 14:00 – 15:00
Zavřeno
Zavřeno

Termíny svozu odpadu z domácností v roce 2020
Měsíční svozy jsou v tabulce vyznačeny červeně.

PLAST

PAPÍR

KOMUNÁLNÍ ODPAD

sudé úterý

sudé pondělí

sudé úterý

07/01/2020

06/01/2020

07/01/2020

21/01/2020

20/01/2020

21/01/2020

04/02/2020

03/02/2020

04/02/2020

18/02/2020

17/02/2020

18/02/2020

03/03/2020

02/03/2020

03/03/2020

17/03/2020

16/03/2020

17/03/2020

31/03/2020

30/03/2020

31/03/2020

14/04/2020

13/04/2020

14/04/2020

28/04/2020

27/04/2020

28/04/2020

12/05/2020

11/05/2020

12/05/2020

26/05/2020

25/05/2020

26/05/2020

09/06/2020

08/06/2020

09/06/2020

23/06/2020

22/06/2020

23/06/2020

07/07/2020

06/07/2020

07/07/2020

21/07/2020

20/07/2020

21/07/2020

04/08/2020

03/08/2020

04/08/2020

18/08/2020

17/08/2020

18/08/2020

01/09/2020

31/08/2020

01/09/2020

15/09/2020

14/09/2020

15/09/2020

29/09/2020

28/09/2020

29/09/2020

13/10/2020

12/10/2020

13/10/2020

27/10/2020

26/10/2020

27/10/2020

10/11/2020

09/11/2020

10/11/2020

24/11/2020

23/11/2020

24/11/2020

08/12/2020

07/12/2020

08/12/2020

22/12/2020

21/12/2020

22/12/2020

Uzávěrka dalšího čísla Hlasu Hrusic bude 23. ledna.
Těšíme se na vaše příspěvky, podněty a nápady k dalším článkům.
Pro zaslání využijte e-mailovou adresu redakce: hlashrusic@obec-hrusice.cz.
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