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

KVĚTEN

2020

ROČNÍK 52

Vláda dne 12. března od 14.00 vyhlásila pro území celé České republiky NOUZOVÝ STAV.

Hrusice se pomalu vrací k normálnímu životu
Stále více z nás
se vrací do práce,
jak postupně vláda
uvolňuje omezení.
Je naděje, že se také
naše děti vrátí do škol,
i když třeba jen ty
z prvního stupně.
Začínáme více
využívat sportoviště,
obecní úřad se opět
otevřel veřejnosti,
pomalu a nesměle
se snažíme více času
trávit mimo domov.

N

esmíme ale zapomínat, že ještě
nemáme zcela vyhráno. Zdá se, že se budeme muset naučit s virem
nějakou dobu žít a být stále obezřetní. Proto i nadále platí, že moje rouška chrání tebe a tvoje chrání mě. Je třeba nosit roušky všude tam, kde bych mohl ohrozit druhé, dbát na hygienu a časté mytí
rukou a udržovat rozestupy. Inspirujme se s trochou humoru i u našich

hrusických symbolů, jak je vidět
na fotografiích...
Opatrnost je na místě zejména
u lidí s chronickým onemocněním,
a proto i nadále platí nabídka obce
na donášku nákupu. Také máme
ještě zásobu ušitých i jednorázových roušek a také dezinfekčního
přípravku.
Ivana Plechatá, Petr Sklenář
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Aktuality z obecního úřadu
Úřední hodiny
Obecní úřad funguje opět v běžných úředních hodinách:
Pondělí 9.00–12.00; 16.00–19.00
Středa 9.00–12.00; 16.00–19.00
Pokud není nutná osobní přítomnost, nadále upřednostňujeme vzdálený kontakt přes telefon nebo e-mail.
Informace
Základní a aktuální informace o dění v obci jsou
k nalezení na obecních webových
stránkách. Ti, kteří se již přihlásili k odběru zpráv, dostávají
pravidelně aktuality a důležité
informace z obce přes mobilní
rozhlas. Přihlášení je zdarma
na webových stránkách obce. Stačí kliknout na modrou ikonu Mobilní rozhlas – registrace zdarma
ve spodní části obrazovky.

hraby. Nezbytné drobnější opravy této komunikace
jsou zatím prováděny našimi silami z rozpočtu obce,
nicméně jednáme o dalších opravách se Středočeským krajem.
A zase ty odpady...
Je tu opět jaro a s ním i problémy s odkládáním odpadů, zvláště na sběrných místech. V tomto roce zřídila
obec další stanoviště pro tříděný a komunální odpad.
Celkem tak jsou v obci již čtyři stanoviště, kam mohou

Zastupitelstvo obce
Zastupitelé se každý týden setkávají on-line a řeší témata, která
není třeba projednat na zastupitelstvu obce, ale jsou důležitá pro
plánování a každodenní chod obce.
V souvislosti s uvolňováním vládních nařízení je opět plánováno
veřejné zasedání zastupitelstva
obce. Během zasedání budou dodržena hygienická opatření – rozestupy, roušky, dezinfekce. Pozvánka na zastupitelstvo bude
vyvěšena na obvyklých místech,
včetně webových stránek obce.
Oprava silnice
Jak jsme informovali v minulém
čísle HH, otevřel se v termínu
silniční mostek směr Turkovice a skončila tak objízdná trasa
po silnici přes Hrušov na Seno-
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obyvatelé a rekreanti odkládat odpad. Dále již 140 nemovitostí využívá možnosti mít nádoby na plasty a papír u svých nemovitostí. Tímto se v obci prakticky ztrojnásobil objem pro ukládání odpadu. Člověk by si tak
řekl, že to bude dostačovat, ale jak ukazují fotografie,
bohužel se tak neděje. Důvod? Ten je jednoduchý.
1. Někteří lidé si kontejnery pletou se sběrným dvorem. Možná si myslí, že když je kontejner větší, mohou do něj ukládat kusy nábytků, stavební odpad
apod. Prakticky pravidelně se stává, že jen co jsou
kontejnery vyvezeny, ihned někdo přijede a polovinu
kontejnerů naplní polystyrénem, protože mu asi zbyl
ze stavby, do kontejneru na komunální odpad vyhodí stavební odpad (suť, staré WC, umyvadlo,...), čímž
kontejnery ihned zaplní. Ne, k tomuto účelu opravdu
kontejnery určeny nejsou.
2. Sobectví – dojem, že do velkých kontejnerů na tříděný odpad nemusím krabice, láhve, plechovky sešlapávat. Kontejner se pak ale brzy zaplní a ostatní
následně odkládají odpady vedle kontejnerů. Že je to
v rozporu se zákonem, to už je asi nezajímá, on to přeci vždy někdo uklidí...
Vedení obce apeluje na všechny. Třiďte odpad, nevhazujte do kontejnerů na komunální odpad
plasty, plechovky, sklo a další odpady, které tam
nepatří, a tříděný odpad zmenšujte tak, aby byl
před vhozením do kontejneru co nejmenší.
Snažme se vůbec tvorbu odpadu minimalizovat. Využívejme kontejnery skutečně jen na odpad, který
do nich patří. Svoz velkoobjemového odpadu organizuje obec zvlášt, formou mobilních velkokapacitních kontejnerů. Kontejnery by měly být přistaveny
v průběhu května nebo začátkem června, informace
o termínu bude na webu, facebooku a bude rozeslána
i přes mobilní rozhlas.

Žádosti o dotace
Stále čekáme na výsledky již podaných žádostí o dotace:
– oprava zdi kolem kostela,
– revitalizace dětského hřiště,
– tvorba územního plánu obce,
– podpora obecního rozhlasu v rámci protipovodňových opatření.
Dotace pro spolky
Připomínáme hrusickým spolkům, že žádost o dotaci
z obce je nutné podat do 15. května. Postup je na webu
obce v sekci Spolky. Podmínku vyúčtování roku 2019
splnily všechny spolky, které měly od obce dotace v minulém roce.
Úprava veřejných prostranství
Ve spolupráci s architekty a urbanisty z ČVÚT řeší
obec návrhy na zpracování podoby veřejných prostranství v obci – tedy to, jak chceme, aby centrum
obce vypadalo, k čemu by mělo sloužit, jak by mělo být
vybaveno, např. lavičkami, koši, stojany na kola apod.
Přednostně budeme upravovat:
– okolí obecního úřadu (tedy „parčík“ kolem busty
J. Lady, dětské hřiště a zároveň parkoviště, okolí požární zbrojnice a kontejnerů, včetně sběrného dvora),
– náves (celý úsek od hospod až po rodný domek, prostor před školkou i mezi zastávkami autobusů),
– okolí rybníka, včetně „plácku“ a sošky kocoura Mikeše.
Zapojit se můžete i vy, a to vyplněním dotazníku
na www.obec-hrusice.cz/uprava-verejnych-prostranstvi.
Dotazník v elektronické podobě mohou občané zaslat
do 31. května na e-mail: mistostarosta@obec-hrusice.cz.
Ručně vyplněný dotazník je možno vhodit do schránky
na obecním úřadě či předat místostarostce.
Díky, že se zapojíte do diskuse o podobě centra obce!

Mateřská škola Hrusice
Po dohodě s ředitelkou obnovuje MŠ provoz od 11. května 2020. Docházet bude nejvýše patnáct dětí a budou
dodržována zpřísněná hygienická opatření.
Audit hospodaření
Odložený audit hospodaření obce ze Středočeského kraje
by měl být dokončen 8. června. Následně dojde k odsouhlasení závěrečného účtu obce na zastupitelstvu obce.

Dětský den v Hrusicích
V současné chvíli se jedná o možnostech konání dětského dne na fotbalovém hřišti 30. května. Pokud to
epidemiologická situace umožní, dozvíte se o konání
akce obvyklými cestami (plakáty, web obce).

Územní plán
Odbor územního plánování města Říčany zrušil opakované projednávání územního plánu Hrusic, které
se mělo konat 20. dubna. Momentálně čekáme na náhradní termín. Až bude stanoven, budeme vás informovat obvyklými cestami.
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Zasedání zastupitelstva
se bude konat

v úterý 12. května 2020
od 18.30 hodin v budově
obecního úřadu.

POHLED DO

HISTORIE OBCE

Kapitolky z hrusického historického místopisu
Z historie čp. 12

P

odle josefínského katastru držela chalupu, resp.
„barák na obci stojící“, číslo popisné 12 kolem
roku 1780 vdova Bartačka. (Dnes již původní
stavení neexistuje. Před několika desetiletími bylo pro
špatný stav demolováno a na jeho místě byl postaven
moderní rodinný domek.)
Ve stabilním katastru z roku 1841 je veden jako držitel této chalupy domkář Martin Schulz, kterému
ji připsala vrchnost 30. června 1832. K chalupě náležela zahrádka o výměře 97 čtverečných sáhů. Martin
Schulz byl povinen robotovat 13 dní pěší prací a vrchnosti byl povinován platit úrok ve výši 2 zlatých.
Po smrti hospodáře převzal chalupu jeho syn František Šulc za úhradu 88 zlatých a 40 krejcarů. Zároveň
na něj připadla povinnost vyplatit matce 20 zlatých.
Od Františka Šulce přešla chalupa na jeho sestru
Annu Šulcovou, která se provdala za Josefa Janov-

ského. Prodejní cena chalupy zůstala nezměněna.
14. října 1854 prodali manželé Janovští chalupu
Kateřině Chalupové, která ji držela pouze pět let,
neboť v roce 1859 ji prodala Františku Chalupovi.
Ten se v tomtéž roce oženil s Kateřinou Burianovou a chalupa jim byla v knihách připsána za odhadní cenu 140 zlatých.
František Chalupa však brzy ovdověl, a tak se 20. prosince 1864 oženil znovu, tentokráte s Barborou Podholovou, které také nechal připsat polovici chalupy.
Další podrobnosti o osudech tohoto čísla popisného
nejsou známy. Pouze jako historickou zajímavost lze
uvést, že v původním domku čp. 12 žili od roku 1952
manželé Urbanovi. A František Urban, svým původním povoláním cestář, byl posledním hrusickým hrobníkem. Zemřel v listopadu roku 1989 ve věku 80 let.
Martin Hemelík st., hrusický kronikář

FARNOST

Ze života římskokatolické mnichovicko-hrusické farnosti

D

ne 25. března Španělsko a Portugalsko obnovily zasvěcení Panně Marii. K nim se přidalo dalších 22 zemí. 8. dubna kardinál Dominik arcibiskup Duka také obnovil naše zasvěcení
Panně Marii.
Došlo mi, že když křtím malé děti, tak je na konci svatého křtu zasvěcuji Panně Marii. Ale při křtu
dospělých tomu tak nebylo. Není to předepsané
v textech. Chci to napravit, a tak dodatečně zasvěcuji
či obnovuji zasvěcení Panně Marii u všech, které jsem
křtil, ať už jako malé děti, nebo v dospělém věku. Zasvěcuji Panně Marii i sebe a mnichovicko-hrusickou
farnost. To ale neznamená, že naše spoléhání na Pannu Marii by mělo vypadat tak, že nebudeme dodržovat
státní předpisy v době pandemie (rouška, karanténa,
rozestupy, zákaz shromažďování ve větším počtu atd.).
Panna Maria dodržovala státní předpisy.
Např. šla těhotná do Betléma ke sčítání lidu nebo nesla čtyřicetidenního Ježíše do jeruzalémského chrámu,
i když se ty předpisy na ni vlastně nevztahovaly. Kos-

tely máme prázdné, mše svaté v Mnichovicích na faře
v kapli a díky šikovným farníkům jsou přenášeny přes
internet do jednotlivých domácností. Mělo to ze začátku nedokonalosti (např. nešel zvuk nebo se zapomněl
zapnout mikrofon). Na Boží hod velikonoční už bylo
vše perfektní. Mši svatou jsem svěřil do rukou Panny
Marie, jí patří na prvním místě dík za vše.
Vidíme, že vše zlé je pro něco dobré, ať už v naší
farnosti, nebo v celém národě, kdy se probudila u lidí
solidarita, ochota např. šít roušky, dělit se o finance s těmi, kdo nemají výdělek, apod. Svěřujme vše
do rukou Panny Marie.
Kéž vir důvěry je u nás nakažlivější než koronavir. Těšíme se, až pandemie skončí a zase se budeme scházet v našem kostele v neděli při mši svaté.
Přitom budeme hledět na hlavní oltář, kde je socha
Panny Marie. Kéž se přitom ozve v našem srdci dík
za všechnu pomoc a ochranu.
Žehná P. Ivan Kudláček,
farář mnichovicko-hrusické farnosti
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Čestný občan Hrusic vzpomíná
Tato současná těžká doba zejména nás, starší, uvěznila do samoty v našich domovech, a tak má osamocený
člověk více času na přemýšlení a také na vzpomínání. Mně se z hlubin zapomnění vynořila hezká příhoda,
kterou jsem kdysi prožil na malém rybníčku vedle místa rodného domku Mistra Lady v Hrusicích.

S

talo se to někdy počátkem 80. let minulého
století, takže už je to
vlastně téměř čtyřicet roků.
Lépe by to asi věděl mladý pan
Michal Franek, kterému bylo
tenkrát asi dvanáct let. Byla
krásná zima, sníh a na rybníčku byl krásný led. Mně bylo
tenkrát už přes padesát, ale
neodolal jsem, bývalá láska se
ozvala, našel jsem si na chatě
své slavné brusle a hokejku
a vyrazil jsem jedno sobotní
odpoledne zahrát si hokej.
Hokej jsem miloval od malička, velkou slávu jsem s ním
zažil ve svých rodných moravských Okříškách již
v patnácti letech, kdy jsem byl nejmladším členem
týmu dorostu, který byl třetí v republice. Finále se
hrálo v únoru 1947 na pražské Štvanici v rámci Mistrovství světa v ledním hokeji. V roce 1956 jsme byli
mistři republiky po linii DSO Sokol. Pak vzpomenu
pouze to, že jsem ve Slavii (tehdy Dynamo) v sezoně
1961–1962 ve II. lize nastřílel 40 branek! Kdo to dneska dá? Za zmínku také stojí, že se nám tehdy dost dobře hrálo, protože jsme v brance měli Jirku Holečka,
později legendárního brankáře. Věděli jsme, že když
dáme víc než jeden gól, vyhrajeme. Jirka totiž víc než
jeden gól zpravidla nepouštěl.
Na hokej jsem měl nesporně veliké nadání, ale přesto moje chudoba způsobila, že brusle „kanady“ jsem
měl až ve čtrnácti letech. Dal mi je můj strýc Ludvík
Hekrle, který jako vyučený švec pracoval v Baťových
závodech Třebíč-Borovina, a ty boty mi sám vyrobil.
Do té doby jsem musel používat na bruslení pouze kožené boty, ve kterých jsem chodil celý rok.
K této vzpomínce musím připojit zážitek z Kanady. V roce 2002 jsem byl totiž pozván mými vzácnými
kanadskými přáteli na jeden zápas NHL do Toronta. Při té příležitosti jsem navštívil také významné
muzeum hokeje. Je opravdu úžasné, český hokej tam
má svou samostatnou expozici, ve které jsem viděl
i vítěznou hokejku našeho obránce Petra Svobody, jíž
vstřelil naši vítěznou branku Rusům na zimních OH
v Naganu r. 1998. V kanadské části expozice jsem
viděl hezké malé boty s bruslemi „kanada“, které

zhruba v šesti letech nosil později legendární hokejista Wein
Gretzky. Přiznám se, že při
pohledu na tu krásu jsem mu
skutečně záviděl.
Ale teď zpátky k našemu
rybníčku. I přes svůj tehdejší věk jsem to stále ještě dobře uměl. V této souvislosti se
také musím přiznat, že jsem
na počátku 70. let v jednom
mistrovském zápase načerno
a úspěšně pomáhal hokejistům
v Senohrabech. Ale dobrý pocit
jsem z toho, já poctivec, potom
neměl. Na rybníku se nás tehdy sešlo docela dost. Led byl
prima, sluníčko svítilo a z účastníků tam byli Rudla
Bauer ml., Honza Křivský, Jirka Kopic, několik kluků,
ale také Michal Franek, co bydlí pod školou, se svým
již zmíněným synem Michalem.
Po krátkém rozbruslení následovalo rozlosování
do dvou mužstev, které spočívalo v tom, že se naházely hokejky na jednu hromadu a z ní je ten nejmladší
se zavázanýma očima rozdělil na dvě skupiny. Podle
mladého Michala to pro nás dopadlo katastrofálně.
On mě neznal, viděl u sebe páprdu, kdežto v mužstvu
soupeře byli všichni dospělí, co jsem jmenoval. Prý
proti nim nemáme šanci. Já jsem ho však utěšil, dal
jsem mu taktické pokyny, aby se hlavně držel v útoku
blízko jejich branky, která byla vytvořena ze dvou bot,
že se pak uvidí.
Vývoj zápasu byl výborný. My jsme dávali góly, já jsem
všechno objezdil, přihrál jsem často Michalovi a ten
skóroval. Byl postupně štěstím bez sebe, ale u soupeře
to bylo opačné. A tak otec Franek začal mému úspěšnému střelci vyhrožovat. Začalo to narůstat, ale nejvíc si
pamatuju: „Počkej, až přijdem domů, ta ruská slovíčka
si pěkně probereme, to uvidíš!“ Ale nic nás nemohlo zastavit a nakonec jsme vyhráli asi 25:6. Tak šťastného
kluka a „naštvaného“ tátu jsem dlouho neviděl!
Bylo to moc hezké a často jsem na to rád vzpomínal.
Jenom mě mrzelo, že jsem nemohl vyhovět přání mladého Michala, abych zase brzo přišel si s nimi zahrát.
Na chatě bylo vždycky hodně práce a i ty zimy byly
všelijaké.
Ing. Miloslav Milostný, 11. dubna 2020
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Hýbejte se v přírodě, plánujte dovolenou
v tuzemsku a zkuste pomoci
živnostníkům v okolí
Hromadné akce a jarní pochody jsou zrušeny, do přírody se však může.

S

oučasná omezení ovlivnila i konání tradičních pochodů v Ladově kraji. Dotklo se to Pochodu Krajinou barona Ringhoffera, který se měl konat
25. dubna. S největší pravděpodobností se to bude týkat i Pochodu Cestou kocoura Mikeše a přidruženého
dětského minipochodu po rodišti Josefa Lady s názvem
Pohádkové Hrusice, který
byl plánován na 30. května. Jedná se o akce ve volné přírodě, přesto hromadné. V době přípravy tohoto
článku ještě není jasné, jak
to s uvolňováním omezení pro podobné akce bude.
Nemůžeme tudíž na 100 %
uvést, zda se pochod uskuteční. Je možné, že zrealizován bude,
byť třeba v omezené formě. Sledujte
prosím naše webové stránky a vývěsky v informačních centrech obcí.

Procházky a jízda na kole jsou
za dodržování určitých pravidel
možné a prospívají tělu i duchu!
Neváhejte se tedy vydat na naše
„ladovské stezky“, vydejte se na Kamenicko, kde můžete jít po stopách jednoho z našich nejvýznamnějších průmyslníků 19. století. Přírodní krásy lze obdivovat i v nedalekém Přírodním
parku v oblasti Velkopopovicka a odtud už je jen
krůček k Božkovským jezírkům a stezkám na Mnichovicku. Neměli byste minout Hrusice, kde se můžete vydat po stopách kocoura Mikeše až do Říčan
nebo odbočit do tajemných Voděradských bučin.
Ať už si vyberete jakýkoliv směr, informace o stezkách najdete na webových stránkách Ladova kraje,
kde jsou i mapky ke stažení.

Objevte Kapesní katalog tuzemské turistiky – KAPKA.
Ladův kraj se přidal k projektu KAPKA, což jsou informace pro ty, které baví poznávat
zajímavá místa v celé České
republice. Za současné situace se může katalog hodit více
než jindy. A přestože některé
akce zde uvedené jsou zrušeny,
je šance, že zde najdete inspiraci na letošní dovolenou. Katalog si můžete stáhnout
či prohlédnout na www.laduv-kraj.cz/oznameni.
Svazek obcí Ladův kraj se připojil k iniciativě
„Utrácím na rohu“ – pomoc drobným a středním
živnostníkům.
Chcete získat přehled, co živnostník ve vašem okolí
nabízí i nyní v době nouzového stavu? Podpořit drobné a střední živnostníky z vašeho okolí, kteří za současného stavu bojují o přežití? Být v databázi a zviditelnit vámi nabízené alternativní služby či produkty
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a získat více zákazníků? Být přidáni na Google maps
– #utracimnarohu?
Napište na info@utracimnarohu.cz, pošlete tip na provozovnu, restauraci, pekařství apod., rozšiřujte povědomí o iniciativě WWW.UTRACIMZAROHEM.CZ,
vyfoťte provozovnu či sebe v ní na sociální sítě s hashtagem #utracimnarohu. Nominujte svůj oblíbený podnik či službu a napište, v čem je výjimečná, pošlete tipy
na laduv-kraj@laduv-kraj.cz.

Držme si v této době všichni palce! Ať je nám v Ladově kraji dobře!
Hana Bolcková,
Ladův kraj
www.laduv-kraj.cz
facebook.com/laduvkraj
instagram.com/laduvkraj

Chaty a svoz odpadu
Vedení obce zaznamenalo, že někteří majitelé nemovitostí v obci, zejména těch rekreačních, mají ještě
nejasnosti ohledně úhrady poplatku za odpad. Z toho
důvodu se k této záležitosti ještě jednou vracíme.
1. Povinnost úhrady poplatku vychází ze zákona o odpadech a na něj navazující místní vyhlášky. Vztahuje
se na všechny vlastníky nemovitostí na území obce,
tedy i na majitele rekreačních objektů (chat).
2. Nemovitosti, ke kterým zajíždí svozová společnost,
musí být vybaveny vlastní nádobou na odpad (popelnicí). Majitelé uhradí poplatek za svoz dle objemu nádoby
a preferované frekvence svozu – např. v případě 120l
popelnice činí roční poplatek 1 000 Kč / svoz 1× měsíčně, nebo 1 400 Kč / svoz 2× za měsíc.
3. Termíny svozu odpadu, poplatky, návod na jejich
úhradu a další související informace jsou k nalezení
na webových stránkách obce v sekci Občané, záložce
Odpadové hospodářství.
4. Majitelé nemovitostí, které nejsou obsluhovány

svozem, musí uhradit roční poplatek ve výši 600 Kč.
Následně mohou využívat sběrné kontejnery
na směsný odpad a/nebo osm pytlů s logem svozové
společnosti. Tyto pytle si mohou vyzvednout na OÚ
v úředních hodinách, nebo i mimo ně po telefonické
dohodě.
5. Sběrné kontejnery na komunální odpad na stanovištích mohou využívat pouze ti, kteří mají uhrazen
poplatek 600 Kč. Kontejnery nesmí užívat ti, kteří
mají vlastní nádoby, ti si v případě toho, že jim nádoba
nestačí, musí zakoupit jednorázové pytle.
6. Je nutné, aby všichni třídili odpad a do kontejnerů
na směsný odpad nevhazovali věci, které tam nepatří
(nábytek, koberce apod.)
7. Pro tříděný odpad v obci v současnosti fungují již
čtyři stanoviště – za OÚ, na Hubačově, Na Hrádkách
a Na Dolech. Všechny domácnosti, kam svozová firma
může zajet, navíc mohou využít možnosti vlastních popelnic na plast a papír, které jsou zdarma poskytovány
OÚ a zdarma vyváženy od nemovitostí 1× za 14 dní.
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Nakládání s odpady
v době pandemie
Vážení spoluobčané,
v současné nelehké době, kdy společně bojujeme proti epidemii
koronaviru (covid-19), nesmíme zapomínat na odpovědné nakládání s domovními odpady. Chovejme se proto zodpovědně
nejen sami k sobě a svému okolí, ale také ke všem lidem, kteří
pro nás zajišťují nakládání s odpady. Bez jejich práce a nasazení by nakládání s odpady nemohlo dále bezpečně a efektivně
fungovat a naše obec by nezůstala čistá a bez odpadků.
Děkujeme vám!

Uzávěrka dalšího čísla
Hlasu Hrusic
bude 23. května.
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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