První písemná zmínka o Hrusicích je uchovaná v panovnickém dekretu Přemysla Otakara I., daného na Pražském hradě 17. ledna 1205.
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Vláda dne 12. března od 14.00 vyhlásila pro území celé České republiky NOUZOVÝ STAV.

Hrusice v čase karantény

Už třetí týden si můžeme připadat jako ve špatném sci-fi filmu. Koho by napadlo, že se nám ze dne
na den tak změní život. Většina z nás nechodí do práce (ale pracujeme doma), vycházíme jen
v nejnutnějších případech a nepoznáváme se, protože většinu obličeje nám zakrývá rouška.

N

aše domácnosti se proměnily v domácí školy
a snažíme se více či méně úspěšně přimět děti
ke studiu a udržet je doma nebo na zahradě.
Téměř všichni přicházíme o nějaký výdělek a chybí nám sociální kontakt a komunita, na kterou jsme
v Hrusicích tolik zvyklí. Není to lehká doba a mohlo by
se zdát, že většina se uzavře a budou se starat o sebe
a v lepším případě jen o své blízké. Ale v Hrusicích to
neplatí. Drtivá většina je zodpovědná k sobě a ostatním
– dodržujeme hygienická nařízení – snad také proto, že
víme, že jsou nezbytná a chrání ty nejvíce ohrožené virem. Náš obchůdek u Hubínků se stal vlastně jediným
místem, kde se potkáme a na doporučenou vzdálenost
prohodíme pár slov, ujistíme se, že to zvládáme, a hlavně nabízíme pomoc. Máme tak dnes již vytvořenou síť
dobrovolníků, kteří jsou připraveni donést nákup těm,
kteří z důvodu stáří, nemoci a obav si ho nemohou sami
donést. Obchod se také stal, vedle obecního úřadu, místem na rozdávání po domácku ušitých roušek.
Roušky – to je kapitola sama o sobě. Díky řadě dobrovolnic, které šijí velmi povedené výtvory, se během pár
dní podařilo zásobit občany Hrusic touto nepostradatelnou ochranou. Kdo neumí šít, ten zásoboval ony švadlenky tkalouny, gumičkami a látkami, nebo sám stříhal
a navlékal. Mezi dobrovolnicemi se objevují i údernice,
které udělají 100 roušek denně a pomáhají tak nemocnicím, ambulantním lékařům či sociálním ústavům.
Nevíme, jak dlouho budeme muset v tomto mimořádném režimu fungovat, ale už teď víme, že v Hrusicích
to společně zvládneme.

Musíme také očekávat, že onemocní i někdo ze sousedů, kamarádů z Hrusic. I pak si prosím zachovejme
chladnou hlavu a vzájemnou ohleduplnost. Dodržujme
pochopitelně všechna doporučená hygienická opatření,
chraňme ohrožené skupiny, ale nepanikařme. Stále
platí, že více jak 85 % nemocných má spíše lehký průběh onemocnění, či zažívají běžné chřipkové příznaky.
Opatření, která dopadají také na fungování obce:
- Zastupitelstvo plánované na 14. dubna se nebude konat, nebo se v případě potřeby bude konat pomocí vzdáleného přístupu.
- Hodiny pro veřejnost na obecním úřadu jsou stanoveny, v souladu s nařízením vlády, na tři hodiny v pondělí a ve středu
Pondělí 9.00–12.00 hod.
Středa 16.00–19.00 hod.
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Úřad funguje v celém rozsahu, ale zároveň vás prosíme, abyste méně důležité věci k návštěvě odsunuli
a více komunikovali po telefonu či e-mailu.
- Plánované veřejné slyšení občanů k pojmenování ulic
a k fungování obchodu se přesouvá na květen či červen.
- Avizovaný audit hospodaření ze Středočeského kra-

je se přesouvá nejdříve na květen, mezitím pošleme
pro auditory všechny podklady elektronicky.
- Plánované veřejné slyšení k územnímu plánu je
naplánováno na 20. dubna v Říčanech. Pokud dojde
ke změně, budeme vás včas informovat.
Ivana Plechatá, Petr Sklenář

ZAJÍMAVOSTI

Z HRUSIC

Šije celá země
Myšlenka „Moje rouška chrání tebe, tvoje rouška
chrání mě!“ a nutnost reakce na vládní nařízení
z 18. března rozpohybovaly celou zemi. Lidé ze všech
koutů České republiky šijí roušky. A Hrusice nejsou
výjimkou. I v naší obci se našly dobrovolnice, které
zasedly k šicím strojům a vyrábí roušky pro ostatní.
Roušky s povzbuzením
Balíčky roušek doplněné vřelými slovy a návodem na jejich
údržbu připravuje Katka Měrková. Šít se naučila až vloni na
podzim, myslela, že bude šít
trička a sukně, ale místo toho
začala šít roušky. Za materiál jí
posloužila látka původně určená
na ubrus a povlaky na polštářky.
Roušky rozdává ve svém okolí,
kamarádům nebo v práci a další po domluvě se starostou
věnovala pro občany Hrusic, aby si díky nim mohli dojít
alespoň na nákup nebo k lékaři. Její slova: „Jak jinak
přežít tuhle podivnou dobu, než si pomáhat.“
Roušky pro plyšáky
Pro Milenu Šimkovou byla
impulsem k šití roušek výzva
nemocnic. V šití roušek pokračovala proto, aby je věnovala
v Hrusicích rodinám, které
zná osobně a věděla, že žijí pohromadě s rodiči a prarodiči
rizikových věkových kategorií. Pak nabídla svou pomoc i přes pana starostu a ušité
roušky nosila na OÚ. Přišla také s myšlenkou malých
roušek pro hračky dětí, jež roušku odmítají, aby se jí nebály a lépe ji přijaly. Říká: „Mne osobně povinnost nosit
roušku nezaskočila, protože já v tu dobu šila roušky již
pátým dnem, a jestli tedy vím v tuto chvíli něco zcela
přesně, pak to, že se u mě doma momentálně nenachází
žádná 100% bavlna, ze které by se dala ušít rouška.“

Rekordmanka
Pro Gabi Koudelkovou byla prvním podnětem k šití
roušek prosba zdravotních sestřiček. Začala šít z materiálu, který měla doma, teď už i nakoupila další
látky a šije dál. Celkem už vyrobila přes 700 roušek!
Pro nemocnice, obec, teď je velký zájem i o dětské roušky. Po zranění špatně chodí, takže roušky posílá přes
rodinu a známé, její motto: „Kdo potřebuje, tomu dej!“
Roušky z OÚ
I na obecním úřadě se vytvořila provizorní šicí dílna.
Místostarostka prozradila: „Petr šije lépe než já, takže
já stříhám látku a on šije.“
(Viz foto na str. 1)
Když máma šije...
Před pár dny jsem zazvonila u Katky Mrázkové, otevřely její děti a ptaly se, jestli jdu dál. Já na to, že jsem
si jen pro něco přišla a ony už bez zájmu odvětily: „Určitě zase pro roušky.“ To myslím hezky vystihuje nasazení jejich maminky, která veškerý volný čas věnuje
šití roušek pro zdravotnická zařízení a také pro obec.
Propojila své dvě profese – jako zdravotní sestra dbala
při vymýšlení návrhu roušky na její funkčnost, jako
švadlena chtěla vymyslet dobře padnoucí střih. Povedlo se. Prozradila, že má kladné ohlasy na své roušky
od české armády!
Šití s kamarádkou
Katka Horková se Zdenkou Vinklárkovou šijí pro své
známé, sousedy a pravidelně dodávají roušky do místního obchůdku. Várku roušek připravily také pro domov důchodců v Týnci nad Sázavou a plánují věnovat
roušky také popelářům, kteří zajíždí do Hrusic.
Pomáhat se dá různě
Ti, co nešijí, také nezahálejí, jako např. paní Zdena
Burianová, která dobrovolníkům peče koláče.
Poděkování patří také Aleně Chrenkové a Milanu
Velkovi, kteří věnovali finanční dary, aby podpořili
šití roušek pro potřeby obce.
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Nákupy pro seniory
Místní obchod funguje jako „spojka“, přijímají zde objednávky od lidí, kteří potřebují zajistit nákup a jeho
donášku domů. Kdo máte zájem, prosím kontaktujte
Zdenku Bartošovou na telefonu 737 100 844. Můžete jí napsat SMS či zavolat, ona vám nákup připraví
a zavolá někomu, kdo vám ho přinese domů. Nevadí
ani, když toho bude víc, dobrovolníků na roznos je dostatek. Zdenka chce seniorům vzkázat: „Prosím neostýchejte se požádat o pomoc, nikoho neobtěžujete, rádi

to pro vás uděláme! Už teď je vidět, že si celá vesnice
pomáhá a vychází si vstříc.“
Napsala jsem o těchto osobách, protože o nich zrovna
vím, ale je mi jasné, že nejsou jediní, kdo pomáhají,
povzbuzují, inspirují. Nikdo z těchto lidí ani nechtěl
být jmenován, nepřijde jim, že dělají něco obdivuhodného. Ale jsou, myslím, pěkným příkladem vzájemné
podpory a pomoci.
Hana Kuntová

Zasedání zastupitelstva
Vybíráme některé body ze zasedání zastupitelstva obce konaného 10. března 2020
(celý zápis ze zastupitelstva, včetně příloh, najdete na www.obec-hrusice.cz)
➤ Vodovod Hrusice a jeho posílení

Zastupitelstvo obce Hrusice řešilo napojení obce
na jiný vodovodní systém s cílem zajistit spolehlivou
dodávku pitné vody do obce i v případě jejího rozvoje.
Podkladem pro jednání je studie proveditelnosti, která je dostupná také na webu obce. Zastupitelstvo obce
Hrusice na svém březnovém zasedání zplnomocnilo
starostu k vyjednávání s obcí Senohraby a DSO region JIH, aby na některém z příštích jednání zastupitelstva obce mohl předložit finální variantu napojení
obce Hrusice na jiný vodovodní systém.
Obec má k dispozici jeden vlastní vrt a vodojem o velikosti 2 × 50 m3
a. Povolený odběr do roku 2029 o objemu 26 280 m3/rok
b. Spotřeba v roce 2018 za 313 nemovitostí: 18 048 m3/rok
c. Nový územní plán počítá se spotřebou až 59 412 m3/rok
Návrhy dle studie
a. Varianta I – Zásobení obce z VDJ Peleška ve vlastnictví obce Senohraby)
b. Varianta II – Napojení na vodovodní síť obce
Senohraby – již proběhlo jednání o možném napojení
s obcí Senohraby, v současné době není jistý stav potrubí, to nyní prochází kontrolou
c. Varianta III – Napojení na vodovodní systém obce
Turkovice u Ondřejova – nejjednodušší a nejlevnější,
pomineme-li vlastní vrt, ale Region Jih nepřijímá připojení, bude ověřeno dalším jednáním přímo s jejich
zástupci
d. Varianta IV – Posílení vlastních zdrojů – cena
nejnižší, ale stávající vrt je přetěžován a degeneruje,
2. vrt na stejném řečišti je rizikový, další vrty nespo-

lehlivé, současný vrt se navíc nachází na pozemku,
který není ve vlastnictví obce
Žádost obce Senohraby o dofinancování výstavby vodovodu a kanalizace
Zastupitelstvo obce Hrusice odsouhlasilo uzavřením
smlouvy o spolupráci dofinancování výstavby vodovodu a kanalizace na k. ú. obce Hrusice, a to pro potřeby
občanů obce Hrusice zde žijících, mezi obcí Hrusice
a obcí Senohraby ve výši 187 341,37 Kč.
Obec Senohraby vybudovala vodovod a kanalizaci na vlastní náklady (včetně přečerpávací stanice
za celkem 15,5 mil. Kč) a žádá o dofinancování ve výši
187 341 Kč. Vzhledem k další spolupráci s obcí Senohraby bude požadavku vyhověno.
Dotace pro TJ Sokol Hrusice
Zastupitelstvo obce Hrusice schválilo dotaci spolku
Tělovýchovná jednota Sokol Hrusice, z. s., ve výši
170 000 Kč, a to v souladu s programem pro poskytování dotací neziskovým organizacím a spolkům z rozpočtu obce Hrusice.
TJ Sokol Hrusice si podala žádost o dotaci na zajištění provozu pro rok 2020, její žádost z roku 2019 byla
řádně vyúčtována. Požadavek na dotaci je ve výši
170 000 Kč (stejně jako v roce 2019).
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Příští zasedání zastupitelstva,
které se mělo konat 14. dubna 2020,
je z důvodu karantény vyhlášené vládou

ZRUŠENO.
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Aktuality z obecního úřadu
Silniční most č. 3353-2 (investor Středočeský
kraj).
Od 1. dubna je mostek průjezdný pro všechna vozidla.
Autobusová doprava je vedena po své obvyklé trase.
Místní poplatky za odpad
V obci byl k 1. lednu 2020 zaveden místní vyhláškou
poplatek za odpad. Obecní úřad může poplatky vybírat pouze na základě vyhlášky obce. Jelikož obec tuto
vyhlášku neměla, muselo zastupitelstvo vyhlášku vydat. Je nutné si uvědomit, že dle zákona o odpadech je
vlastníkem odpadu, který vznikne na katastru obce,
právě obec, a ta s ním musí nakládat v souladu s tímto
zákonem. Z výše popsaného proto neobstojí argument,
že je odpad odevzdáván jiným způsobem, než je stanoven vyhláškou obce.
Obec mohla jít cestou poplatek pro všechny nezřídit,
tím by se náklady na likvidaci odpadu hradily z rozpočtu obce, zavést poplatek za osobu nebo předepsat
poplatek vlastníkovi nemovitosti. Obec se rozhodla jít
cestou poplatku za nemovitost.
Upozorňujeme tedy ty vlastníky nemovitostí, kteří poplatek neuhradili, aby tak neprodleně učinili, jelikož jsou již vedeni v registru dlužníků.
Pro připomenutí, nemovitosti, kolem kterých jezdí
svozová společnost, musejí mít popelnici, zbytek nemovitostí platí 600 Kč a využívají sběrné kontejnery
nebo pytle s logem svozové společnosti. Platbu je možné provést elektronicky, návod je na stránkách obce
v sekci Občané, záložka Odpadové hospodářství, nebo
na OÚ.Neuhrazení poplatku bude vymáháno v souladu s legislativou.
Průjezd po místní komunikaci
Hrusice–Mirošovice
Na četné dotazy a připomínky z řad obyvatel, kteří nejsou trvale hlášeni v Hrusicích, starosta znovu
inicioval schůzku s PČR a odborem dopravy ohledně
průjezdu po komunikaci Hrusice-Mirošovice. Stanovisko je jasné, podle zákona č. 361/2000 Sb., O provozu na místních komunikacích, není OÚ Hrusice
oprávněn umisťovat dopravní značení nebo vydávat
výjimky z dopravního značení (povolení k průjezdu).
Jen doplňujeme, že obecní úřad měl v devadesátých
letech zmocnění k udělování výjimek z dopravního
značení, které ovšem změnou legislativy minimálně
od roku 2000 pozbylo platnosti.
Již řadu let tato komunikace budí vášně, vede-

ní obce si uvědomuje všechny historické skutečnosti
s výstavbou, kdy se chataři velkou částí na výstavbě
podíleli, proto se snažilo společně s panem starostou
z Mirošovic (komunikace od dálničního mostu je již
katastrem obce Mirošovice), odborem dopravy a PČR
najít řešení, které by vyhovovalo většině. Jelikož OÚ
správně od devadesátých let argumentuje nutností
omezení dopravy, protože komunikace nesplňuje normy pro obousměrný provoz, je hojně využívána pěšími,
souhlasil odbor dopravy a PČR se současným omezením (tedy povolení průjezdu pouze rezidentům Hrusic
a Mirošovic).
Závěr:
• Výjimky OÚ Hrusice nesmí vydávat, všechny jím
vydané výjimky tak pozbývají okamžitě platnosti.
• Výjimku udělí pouze odbor dopravy, pokud žadatel
prokáže vážný zájem na jejím povolení (což není vlastnictví nemovitosti v obci Hrusice, jelikož obec je napojena na řádnou komunikaci III/3353), což nejspíš bude
pouze vlastnictví pozemku v uvedeném omezení (tedy
ve zkratce).
• Průjezd je tak možný pouze vozidlům, která převážejí osoby s trvalým pobytem v obci Hrusice nebo Mirošovice.
Mobilní rozhlas
Pokud jste registrováni k odběru SMS z obce, přišla vám
20. března sms informující o zavedení nové služby mobilního rozhlasu. Obecní úřad v rámci krizového řízení
dostal nabídku na ucelenější prostředek pro informování obyvatel, kterým je Mobilní rozhlas. Výhodou je,
že v rámci tohoto nástroje může obecní úřad komunikovat z jednoho místa formou SMS, e-mailu, notifikace
do aplikace anebo využít i obousměrné zpětné vazby.
Zároveň může OÚ komunikovat i cíleně pouze na určité místo v obci, kterého se problém dotýká, apod. Výhodou je, že Mobilní rozhlas má i mobilní aplikaci, kterou
si můžete stáhnout do svých chytrých telefonů, do ní
pak budete dostávat notifikace dle informačních okruhů, které si sami zvolíte, a to zdarma i pro obec (odpadá
náklad za SMS). Z důvodu změny je nutné se na webových stránkách obce do systému znovu registrovat. Pokud by potřeboval někdo pomoci, poradit nebo nastavit,
může se samozřejmě obrátit i na OÚ, my pomůžeme.
Svoz bio odpadu
Svoz bio odpadu byl zahájen 23. března a bude pokračovat každé liché pondělí až do 16. listopadu. Přesné
termíny naleznete na webu obce v sekci Občané, záložce Odpadové hospodářství.
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Nebezpečný a velkoobjemový odpad
Svoz byl původně plánován na konec dubna, avšak
z důvodu karantény byl zrušen. O novém termínu budete včas zpraveni.
Nabídka Skype spojení
Mnozí se nyní potýkají s nutností spojit se v pracovních nebo školních záležitostech s kolegy nebo učiteli,
a proto nabízíme možnost připojení z knihovny
na obecním úřadu. Podmínkou je vlastní Skype jméno a pochopitelně rouška. Je to jen pro individuální
využití – tedy pro jednotlivce, popřípadě děti s jedním
doprovodem. Předchozí dohoda s vedením obce po telefonu či e-mailu je nutná.
Setkání s lesním hospodářem
Proběhla schůzka s lesním hospodářem za účasti

starosty, místostarostky a Tomáše Staňka. Byl stanoven plán těžby v souvislosti s napadením stromů
kůrovcem.
Ve spolupráci s architektkami z ČVUT řeší obec
návrhy na zpracování podoby veřejných prostranství
v obci. Projekční akce je bez finančních nákladů pro
obec.
Údržba obce
Byla nakoupena chybějící technika (traktůrek, zastřihovač plotů, vrtačka apod.), probíhají havarijní opravy
komunikací, prořezy kolem lamp VO, opravy laviček,
košů, oprava a příprava techniky, STK u obecního
traktoru, opravy na multikáře a repase rotační sekačky za traktor, legalizace vozidla SHD (Avia), přesun
úřední desky k obchodu.

Praktické informace
PROPADLÉ OBČANKY/ŘIDIČÁKY NEVADÍ
Pokud vám skončila platnost občanského nebo řidičského průkazu v době nouzového stavu (resp.
po 1. březnu 2020), nemusíte spěchat na úřad pro nové
doklady. Po dobu nouzového stavu se můžete prokazovat stávajícími doklady.
NOUZOVÝ PROVOZ
LÉKAŘSKÝCH ORDINACÍ
Kvůli epidemii Covid-19 byli praktičtí lékaři z okolí
nuceni přijmout různá opatření. Obecně platí, že byste se neměli dostavit do ordinace bez předchozí
telefonické domluvy. Pokud to bude nutné, lékaři
si vás do ordinace pozvou postupně, aby nedocházelo
k tomu, že se v čekárně sejde větší množství pacientů,
nebo abyste nemuseli dlouho čekat venku v případech,
kde jsou pacienti vpouštěni po jednom. Také u většiny
lékařů došlo k úpravám ordinačních hodin.
VETERINA
Mikešova veterina i obchůdek fungují v běžných časech, omezení je pouze v tom, že do obchodu i do or-

Sdělení
občanů

dinace vstupují klienti pouze jednotlivě s rouškou
na obličeji.

Do prostor lékárny vstupuje pouze jedna osoba!
Před lékárnou bývá docela dlouhá fronta. Aby se nestalo, že budete dlouho čekat a pak zjistíte, že lék pro
vás budou muset teprve objednat, je možné využít
rezervaci přes e-mail lékárny: lekarnamnichovice@
seznam.cz zadáním kódu e-receptu (12místný kód začínající písmeny PG), do předmětu e-mailu uveďte Objednávka. Lék pro vás připraví a dají vám vědět, kdy
si ho můžete vyzvednout. Případně můžete do lékárny
zavolat, tel.: 323 641 143.

Děkujeme všem přátelům, kamarádům a známým,
kteří se přišli rozloučit dne 19. února 2020 s panem Pavlem Andrikem.
Též děkujeme za krásné květinové dary.
Rodina Andrikova
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Odchod legendy
Dnešní článek bych rád pojal
jinak než obvykle. Nemám
pro vás žádné informace,
návody ani nabídky
ze Sokola ani z fotbalu.
Mám pouze několik svých
postřehů k jednomu
člověku s velkým „Č“.

V

osmdesátých letech minulého století jsem jako
malý kluk navštěvoval fotbalová utkání hrusického áčka a v té době velmi populárního
týmu složeného ze zaměstnanců JZD chovatel Ondřejov, pod které spadalo i JZD Hrusice, kde pracoval můj
táta. Protože jsem vždycky spíš pokukoval po brankářích, stával jsem za brankou a sledoval hru z jejich
pohledu.
Při této příležitosti jsem si v jednom ze zápasů všiml
snědého chlapa, který s velkým přehledem odebíral
soupeřům balón za balónem, a přitom to vypadalo,
že si s nimi stíhá i povídat. Začal jsem zjišťovat, o koho
se jedná, a dostal jsem pomalu vynadáno: „Ty nevíš,
kdo to je? To je přece Ivan Hladký! Velký fotbalový
hráč a odborník.“

Týden nato jsme se oba sešli na hřišti při fotbálku
u příležitosti čísi narozenin. Já v bráně, Ivan na stoperu. Tehdy jsem teprve zjistil, co vlastně tenkrát těm

chudákům chlapcům říkal: „Pojď sem, kam jdeš? Máš
štípnuto?“ V tu chvíli jsem si uvědomil, co je pro Ivana
fotbal. Je to předně zábava, odreagování a soutěžení.
V dalších letech mě vedl jako trenér. Obětavost, soustředěnost a náročnost jeho metod ukázaly Ivanovu
další tvář. Nevynechal žádný trénink, natož pak zápas. On byl totiž náročný k sobě a to samé vyžadoval
i od nás. Zimní soustředění v Mozolově, kterého jsme
se pravidelně po několik let účastnili, bylo toho jasnou
ukázkou. My polykali kilometry v okolních kopcích
a Ivan neochvějně v autě za námi jako sběrný vůz.
Dokázal nás perfektně připravit na sezónu a zejména
jeho zásluhou jsme se postupně dokázali dopracovat
o několik levelů výš. Většinu akcí provázely Ivanovy
historky z milované Slávie, Xaverova a dalších míst
a období. Posléze, už jako
divák, stabilně navštěvoval utkání obou dospělých
hrusických mužstev, hrál
tenis a chodil nadále mezi
nás. A takto si jej budu navždy pamatovat. Ivan nás
totiž letos v březnu navždy
opustil.
Jsem rád, že jsem měl tu
možnost Ivana zažít, poznat a pravidelně se s ním
potkávat. Že jsem mohl těžit z jeho zkušeností, umu
a nápadů. Že jsem s ním mohl slavit i řešit méně příjemné věci. To mě totiž, a myslím, že i všechny ostatní, posouvalo dál.
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Jsem ale přesvědčen, že by Ivan nebyl šťastný, kdyby článek vyzněl nějak výrazně truchlivě, a proto si na závěr vypůjčím slova jedné jeho písně,
která navíc ukazuje další Ivanovu zálibu. Rád zpíval pro kolektiv! A proto
všichni s Ivanem: „Já jsem muzikant a přicházím k vám z českejch lesů.
My jsme muzikanti,...“
Odešla legenda, čest Ivanově památce!
Honza Novák, předseda TJ Sokol Hrusice a sekretář fotbalového oddílu

Děkujeme za krásná slova,
kterých si nesmírně vážíme.
Takto si ho budeme i my
navždy pamatovat.
Rodina Hladkých

ŠKOLKA

Vážení rodiče dětí a čtenáři Hlasu Hrusic,
v tomto čísle najdete termín, kdy se bude konat zápis do naší mateřské školy. Jak bude probíhat, ještě nevíme.
Mateřská škola má v současné době přerušený provoz a kdy bude tento stav ukončen, zatím není jasné.
Mateřská škola má v letošním roce 14 dětí, které by
měly nastoupit do základní
školy. V současné době už
víme, že tyto zápisy budou
probíhat bez přítomnosti dětí. Odklady školní docházky
budou zřejmě 4 nebo 5.
Budu tedy přijímat 9, možná 10 dětí podle věku.
Chtěla bych proto doporučit rodičům, kteří mají děti
tříleté, aby se zkusili zapsat
i v jiných mateřských školách.
Přeji vám všem pevné
zdraví.
Lenka Rajdlová,
ředitelka MŠ Hrusice

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY HRUSICE NA ROK 2020/2021
Zápis se koná ve čtvrtek 14. května 2019 od 16.00 do 18.00 hod. v budově
mateřské školy.
Při zápisu je třeba předložit rodný list dítěte, občanský průkaz jednoho z rodičů a vyplněnou přihlášku.
Přihláška do MŠ bude od 1. dubna k vyzvednutí v MŠ nebo ke stažení na webových stránkách MŠ. Přihlášku je nutno nechat potvrdit pediatrem.
KRITÉRIA pro přijímání dětí.
Do MŠ Hrusice jsou až do naplnění kapacity přijímány děti v tomto pořadí:
1) Děti ve věku odpovídajícímu poslednímu roku před zahájením školní docházky a děti s odkladem školní docházky, pro které je předškolní docházka
povinná, s trvalým bydlištěm v obci Hrusice.
2) Děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně čtvrtého roku
věku, s trvalým bydlištěm v obci Hrusice.
3) Děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku
věku, s trvalým bydlištěm v obci Hrusice.
4) Děti, které nemají trvalý pobyt v obci Hrusice, podle data narození, tj. od nejstarších po nejmladší.
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POHLED DO

HISTORIE OBCE

Kapitolky z hrusického
historického místopisu

Z historie čp. 11

T

aké tato nemovitost byla v tzv. josefínském
katastru z roku 1785 označena jako „barák
na obecním gruntě stojící“. Jako její držitel
byl v katastru zapsán Václav Vilím, který zde sídlil
již před rokem 1780.
Doklady z konce 18. a počátku 19. století bohužel
nejsou k dispozici, avšak příslušníky rodu Václava
Vilíma byla chalupa pravděpodobně držena rovněž
v následujícím období.
Další ověřený úřední doklad je datován teprve k roku 1832. 30. června toho roku totiž připsala
vrchnost chalupu se zahrádkou ve výměře 180 čtverečných sáhů Prokopu Vilímovi. Zároveň mu byla
přikázána robota v délce 13 dnů a musel platit 2 zlaté úroku.
Po smrti Prokopa Vilíma (3. září 1844) připadla
chalupa jeho dceři Marii Vilímové. Ta ovšem musela
vyplatit příslušné podíly matce a sourozencům. Své
matce i dvěma bratrům a sestře byla povinna vyplatit
po 20 zlatých.

Po úmrtí Marie Štičkové, rozené Vilímové, převzal
(30. prosince 1854) domek František Štička. Cena chalupy tehdy představovala celkem 303 zlaté a 20 krejcarů.
Od 5. června 1877 pak držela domek ve vlastnictví
Barbora Štičková.
Po druhé světové válce hospodařil v chalupě číslo
popisné 11 Josef Malinovský, který obhospodařoval celkem 1,47 ha zemědělské půdy a z toho 1,15 ha
půdy orné. Choval jednu krávu a rovněž jedno sele.
Do roku 1953 sloužil jako poslední hrusický ponocný.
K tomuto číslu popisnému se váže také jedna smutná událost. V roce 1953 v něm došlo k poslednímu
velkému požáru obytného domu v obci Hrusice. Z nezjištěných příčin vyhořela obytná i hospodářská část
nemovitosti. (Později Hrusice zažily ještě dva velké
požáry – v roce 1966 požár kravína a pak v roce 1970
požár chléva v čp. 19.)
V současnosti nemovitost vlastní potomci pana
Ladislava Malinovského.
Martin Hemelík st., hrusický kronikář
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FARNOST

Z LADOVA

Ze života římskokatolické
hrusické farnosti

KRAJE

Koordinátor sociální práce

O

d začátku tohoto roku mohou obyvatelé Hrusic
a okolí využívat terénních služeb odborníka,
který pomáhá lidem v obtížné situaci.
Volat můžete každý všední den v čase 8:00–16:00
tel.: 725 369 985. Napsat můžete kdykoli na e-mail:
socialni.planovani@ricansko.eu

Největší křesťanské svátky v roce jsou Velikonoce.
Větší než Vánoce. O Velikonocích prožíváme svátky
v hlavním kostele farnosti, to je v Mnichovicích.

K

Velikonocům patří nejen velikonoční neděle
a pondělí, ale i Svatý týden. Ten začíná Květnou nedělí, kdy si připomínáme slavný vjezd
Pána Ježíše do Jeruzaléma. Lidé mu na cestě mávali
ratolestmi. Pro nás to jsou jarní ratolesti – kočičky, které si ten den přinášíme do kostela. Při mši svaté se čtou
pašije. To je evangelium o utrpení Pána Ježíše. Ti, kdo
volali „Hosana,“ vzápětí volají „Ukřižuj“. Ve Svatém
týdnu je hlavní velikonoční třídení, to je Zelený čtvrtek, Velký pátek a Bílá sobota. Na Zelený čtvrtek ráno
v katedrále světí biskup tři oleje: olej katechumenů,
olej nemocných a křižmo (= směs olivového oleje a vonného balzámu). Letos je to odloženo kvůli koronaviru
až na pozdější dobu. Zrovna tak obnova kněžských slibů, kdy se všichni kněží z diecéze setkávají s biskupem
a obnovují své sliby – celibát, modlitbu církve (breviáře)
a poslušnost biskupovi. Na Zelený čtvrtek večer je mše
svatá na památku Poslední večeře a pak modlitby v Getsemanské zahradě. Zvony při Gloria utichnou a znovu
se rozezní až při Gloria na velikonoční vigílii („zvony
odletí do Říma“). Velký pátek je dnem přísného postu.
Není mše svatá, jsou jen obřady – pašije, uctívání Svatého kříže a svaté přijímání. Na Bílou sobotu jsou soukromé modlitby u Božího hrobu. Večer pak velikonoční
vigilie – žehnání ohně, požehnání paškálu, v kostele se
jen za světla svící čte z Písma svatého, je obnova křestních slibů (případně křest dospělých – letos také odloženo). Poté následuje při plném světle slavná mše svatá
se zpěvem „Aleluja“.
Vloni jsem prožil nejkrásnější Velikonoce. Po dvou
měsících v nemocnici, kdy se za mne farníci modlili,
jsem se s nimi setkal v atmosféře vzájemné lásky. Letos to jsou „chudé“ Velikonoce, bez účasti lidí, ale věřící mají možnost sledovat vše na internetu nebo v televizi. Velikonoční doba trvá 50 dní, snad se na závěr
budeme moci opět setkat při mši svaté v kostele a poděkovat, že se podařilo dnešní situaci s Boží pomocí
zvládnout.
Kéž v každém utrpení myslíme na slávu v nebi. Kéž
Velikonoce nejsou pro nás jen hezkou, prázdnou kraslicí, ale chápeme hluboký smysl Velikonoc.
To si s vámi přeje a žehná
P. Ivan Kudláček, farář mnichovicko-hrusické farnosti
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INZERCE A REKLAMA
MÁME OTEVŘENO

JARNÍ NABÍDKA
PRO VÁS
SADBA:

salát, kedlubny, další košťáloviny,
okurky, rajčata, papriky, cukety,
byliny a koření.

KVĚTINY:

muškáty, petunie, surfinie, begonie,
milion bells, verbeny a další.

ZAHRADNICTVÍ VÁVRA
PONDĚLÍ– SOBOTA
8 –12 a 14 –18
Tel.: 323 655 620 · Hrusice 3

Uzávěrka dalšího čísla
Hlasu Hrusic
bude 23. dubna.
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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