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

ROČNÍK 52

Žena s velkým elánem a šarmem, která bere život s úsměvem a lehkostí, to vystihuje autorku
komorní výstavy vlastních obrazů v Hrusicích. Její díla lze vnímat jako „odraz v obrazech“.
Tahy štětcem vede ruka módní návrhářky a kostýmní výtvarnice, ruka zběhlá v oděvní figurální kresbě.
Ta dílům propůjčuje dojem snovosti, křehkosti, vnáší do obrazů pohyb.

P

aní Gita vystudovala oděvní výtvarnictví. Svůj profesní
život zasvětila tomuto oboru,
navrhovala kostýmy pro film, televizní pořady a divadlo, oblékala pěvecké
hvězdy a baletní skupiny. Podílela se
na takových dílech, jako je Dracula,
Muž přes palubu, Televarieté, Možná přijde i kouzelník, Andílek na nervy, Tady hlídám
já a množství pohádek. Byla to práce náročná, „šílené
stresy“, jak sama vystihla, ale přinášela jí krásný pocit.
„Není nic hezčího, než když děláte to, co vás baví.“
Od roku 1998 předávala své cenné zkušenosti studentům, vyučovala figurální kresbu a navrhování
na oděvní škole. Zhruba před osmi lety si řekla: „Dost
s prací, musím a chci si to zde ještě užít.“ Začala malo-

vat. Má vlastní ateliér v malebném domě v Hrusicích,
kde žije již třicet let.
Právě na své zahradě připravila v sobotu 27. června
výstavu svých obrazů. Chtěla tak vyjádřit dík za podporu v době koronakrize a oslavit skutečnost, že už se
lidé mohou zase spolu potkávat. Za slunečného odpoledne představila přibližně 35 návštěvníkům zejména
obrazy s baletní tematikou, prostřednictvím kterých
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se snaží zachytit pohyb a emoce tanečnic. Maluje také
přírodu, květiny, abstraktní obrazy a nyní se zaměřuje na portréty v krajině. Její díla zvou k zamyšlení,

ke zklidnění v dnešní uspěchané době.
Katka Mrázková, Hanka Kuntová

Zasedání zastupitelstva
Vybíráme některé body ze zasedání zastupitelstva obce konaných 23. června a 14. července 2020
(kompletní zápisy ze zastupitelstev, včetně příloh, najdete na www.obec-hrusice.cz)
Dotace pro hrusické spolky
Zastupitelstvo obce v souladu s programem pro poskytování dotací neziskovým organizacím a spolkům z rozpočtu obce Hrusice schválilo dotaci těmto spolkům:
• Myslivecký spolek Hrusice, dotaci ve výši 45 000 Kč
• Ladův národopisný soubor z Hrusic, dotaci ve výši
16 800 Kč

• SDH Hrusice, dotaci ve výši 30 000 Kč
Dotace za rok 2019 byly řádně vyúčtovány.
Účetní závěrka obce
ZO schválilo účetní závěrku obce za rok 2019. Závazné
ukazatele byly splněny, rozpočet obce 2019 je vykázán
jako přebytkový. Přebytek byl ve výši 3,8 mil. Kč.

Výsledky hospodaření za rok 2019
Příjmy
Daňové příjmy
Nedaňové příjmy (služby, nájmy)

Schválený rozpočet

Plnění rozpočtu k 31. 12. 2019

11.512.388 Kč

11.858.192,58 Kč

1.031.000 Kč

1.396.428,54 Kč

30.000 Kč

86.000,00 Kč

661.000 Kč

559.505,40 Kč

13.234.388 Kč

13.900.126,52 Kč

Schválený rozpočet

Plnění rozpočtu k 31. 12. 2018

11.043.588 Kč

7.063.807,87 Kč

0 Kč

984.992,00 Kč

11.043.588 Kč

8.048.799,87 Kč

Kapitálové příjmy (přípojky)
Transfery (přijaté dotace na správu)

Celkem
Výdaje
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Celkem
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Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2019
a Závěrečný účet
Hospodaření obce bylo tak jako v loňském roce přezkoumáno odborem interního auditu a kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje. Šetření proběhlo
16. června. Dílčí zpráva byla projednána na zasedání
zastupitelstva obce 12. listopadu 2019, návrh závěrečné zprávy pak na ZO dne 23. června 2019. Celá zpráva
auditora je zveřejněna na úřední desce obce.
Zastupitelstvo obce schválilo Závěrečný účet obce
Hrusice se všemi přílohami včetně zprávy o přezkoumání hospodaření za rok 2019 s výhradou, jelikož:
• inventarizační zpráva neobsahovala stanovené náležitosti,
• obec nedodržela obsahové vymezení vysvětlujících
a doplňujících informací v příloze,
• inventurní soupisy neobsahovaly seznam příloh,
informaci, zda se jednalo o inventuru fyzickou, nebo
dokladovou, okamžik zahájení a okamžik ukončení
inventury,
• obec nesledovala na podrozvahovém účtu 909 majetek svěřený zřízené příspěvkové organizaci do užívání,
• obec neúčtovala k 31. 12. 2019 o opravných položkách k majetku zařazenému účtům 018 a 403,
• poskytnutí mimořádné odměny členovi zastupitelstva nebylo provedeno v souladu se zákonem.
Žádost o dotaci
Zastupitelstvo odsouhlasilo podání žádosti o dotaci
z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu podpory včasné přípravy projektů EU 2021+ a NIP.
V rámci žádosti o dotaci budou uplatněny náklady, které měla obec s vypracováním studie proveditelnosti
„Vodovod Hrusice – posílení zásobování pitnou vodou“,
zpracované společností VRV a.s. v prosinci 2019.
Žádost o grant ČEZ na výsadbu stromů
Zastupitelstvo obce Hrusice odsouhlasilo podání žádosti o dotaci na výsadbu stromů Nadaci ČEZ, a to v maximální výši 100 000 Kč.
V případě úspěšné žádosti budou ovocné stromy vysazeny u cesty na Hubačov, v místě bývalé skládky,
kterou občané Hrusic vyčistili na jaře tohoto roku.
Na místě vznikne sad a místo pro setkávání.
Diskuze
M. S. navrhl umístit do ulice Pod Kouty (zkratka
do Mirošovic) dopravní značku Obytná zóna.
Starosta vysvětlil podmínky, které by s takovou
úpravou souvisely. Obytná zóna snižuje rychlost
na 20 km/h, zakazuje parkování (platí již nyní, vychází ze zákona o provozu na pozemních komunikacích
– při zastavení/stání musí zůstat volný jízdní pruh

v minimální šíři 3 m / jízdní pruh pro každý směr) a dopravní značení podléhá schválení Odboru dopravy.
Rozvinula se debata o komunikacích v Hrusicích,
kde vzhledem k jejich šíři zákon nepovoluje parkování
vozidel. Dále o nebezpečné rychlosti vozidel projíždějících ulicí Pod Kouty, k Památníku atd. Vedení obce
bude provoz na komunikacích nadále sledovat před
dalším eventuálním opatřením.
Zastupitelka Monika Bayerová se zeptala na evidenci nájemních smluv a pronajaté pozemky. Starosta
uvedl, že v době pandemie proběhla na OÚ archivace smluv. Nalezeny byly některé smlouvy, převážně
bezúplatné. Obec má momentálně na evidenci nový
software a všechny smlouvy jsou nyní elektronicky
vedeny a sledovány. Do zářijového zasedání ZO připraví úřad přehled všech smluv, které byly uzavřeny
v minulosti a které byly uzavřeny za jiných podmínek,
než je uzavírá současné zastupitelstvo.

Zasedání zastupitelstva
se bude konat

v úterý 8. září 2020
od 18.30 hodin v budově
obecního úřadu.

Aktuality
z obecního úřadu
• Ohradní zeď kolem kostela sv. Václava byla fyzicky dokončena. K převzetí stavby dojde po dokončení
některých nedodělků a po předání všech požadovaných
dokumentů, které budou dokladovat vyjádření expertů,
že práce byly provedeny v souladu s projektem.
• Pozemek fotbalového hřiště je od 17. června
v majetku TJ Sokol Hrusice.
• Obec dostala oznámení, že byla úspěšná v získání
dotace od Ministerstva pro místní rozvoj na rekonstrukci dětského hřiště, a to ve výši 407 633 Kč. Celkové náklady budou 582 333 Kč. V rámci rekonstrukce
budou provedeny terénní úpravy a instalováno nové
oplocení, přičemž se počítá se zvětšením plochy hřiště.
Hřiště bude osazeno zcela novými herními prvky.
Pro splnění podmínek dotace je samozřejmostí výběrové řízení na dodavatele herních prvků a uzavření
smlouvy s vítězným dodavatelem. Realizace je plánována na letošní podzim, případně jaro příštího roku
(dle výsledku výběrového řízení).
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• Nákup hasičského vozu s cisternou pro Sbor
dobrovolných hasičů proběhl v souladu s usnesením
zastupitelstva obce. Bylo zakoupeno ojeté vozidlo CAS
LIAZ za 360.000 Kč. V minulosti sloužilo v učilišti
v Borovanech, následně u SDH Dolní Bukovsko.

• Obec nakoupila příkopové mulčovací rameno
pro údržbu obce.
• Územní plán Hrusice
Druhé opakované veřejné projednání se uskuteční
v pondělí 10. srpna od 15 hod. na MěÚ Říčany. Adresa:
Komenského náměstí 1619/2, Říčany, zasedací místnost
v 1. poschodí, dveře č. 120. Z tohoto důvodu bude v pondělí 10. srpna obecní úřad v Hrusicích celý den uzavřen.
• Pozvání na akce
Letní kino: Hrusice – 15. srpna od 20.30 hod. film
Ženy v běhu (viz plakát na poslední straně HH)
Hrusický dobroběh: uskuteční se 19. září 2020 (viz
plakát na posl. str. HH), registrovat se můžete již teď
na webu www.hrusickybeh.cz

Veřejná prostranství v obci
– chceme znát názor občanů, než se pustíme do úprav

V

e spolupráci s architektkami
z ČVUT řeší obec možnost zadání architektonické studie
na podobu centrální části obce a rádi
bychom do tohoto procesu přizvali
i vás, občany Hrusic. Chtěli bychom
se společně pobavit o tom, jak by mělo
centrum obce vypadat, k čemu by mělo
sloužit, jak by měla být řešena doprava, bezpečnost chodců i cyklistů, jak
by mělo být vybaveno např. lavičkami,
koši, stojany na kola apod. Přednostně
chceme upravovat:
•6 okolí obecního úřadu (tedy „parčík“
kolem busty J. Lady, dětské hřiště
a zároveň parkoviště, okolí požární
zbrojnice a kontejnerů včetně sběrného
dvora),
•6 náves (celý úsek od hospod až po rodný domek, prostor před školkou i mezi zastávkami autobusů),
•6 okolí rybníka včetně „plácku“ a sošky kocoura Mikeše.
Abyste se mohli do podoby obce více zapojit, připravili jsme pro vás ve spolupráci se socioložkou stručný
anonymní dotazník. Ten můžete vyplnit jak „na papíře“, tak elektronicky, a to do 31. 8. 2020.
V papírové podobě bude k dispozici v obchodu
„U Hubínků“, v hospodě „U Macha“ a také na obecním
úřadu. Na stejných místech budou umístěny sběrné

schránky, do kterých budete moct vyplněné dotazníky
odevzdat. Elektronicky bude možné dotazník vyplnit
a odeslat přes obecní webové stránky.
Zároveň vás zveme ke společné procházce po centrální části Hrusic, kde se potkáme s architektkami
a popovídáme si o současném vzhledu zdejších veřejných prostranství.
Procházka se bude konat v pátek 11. září 2020 a začne v 17 hod. před obecním úřadem.
Po procházce bude následovat setkání k názvům
ulic a fungování obchodu „U Hubínků“, a to od 18.30
hod. na obecním úřadu.
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Fotbalová rozlučka mladých fotbalistů se sezónou

N

a konci června se již tradičně rozloučili mladí hrusičtí fotbalisté (školička,
starší přípravka a starší žáci) se sezónou utkáním rodiče versus děti.
Mladší vyzvali maminky, které jen
těsně podlehly , ale bojovaly statečně, ti starší svedli vyrovnaný
boj s týmem tatínků.

🙂

Memoriál Ivana Hladkého

D

ne 15. srpna 2020 pořádá fotbalový oddíl
TJ Sokol Hrusice vzpomínkový fotbalový den
k uctění památky našeho kamaráda Ivana
Hladkého, s nímž jsme se kvůli předchozím omezením
neměli možnost důstojně rozloučit.
Od 10.15 hod. se utkají mužstva Hrusice B – Záběhlice. Od 17 hod. pak proběhne utkání Hrusice A

– Xaverov. Mezi oběma zápasy budou k vidění ukázková, případně přátelská utkání hrusické mládeže. Celý
den pak zakončí promítání putovního letního kina.
Občerstvení zajištěno a vstupné je dobrovolné.
Srdečně zve fotbalový oddíl TJ Sokol Hrusice a rodina Hladkých.
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Zprávy ze školky
Vážení čtenáři,
školní rok je u konce, nastává čas prázdnin i pro nás.
Letošní „trochu“ komplikovaný rok je za námi, bohužel s některými dětmi jsme
se čtyři měsíce neviděli,
některé uvidíme až v září
a některé už vůbec.
Museli jsme zrušit všechny aktivity naplánované
od března až do června – divadla, školní výlet.
Uskutečnili jsme pouze
jednu akci, bez které si nedokážu konec roku představit, a to je „pasování na školáky“.
I tahle akce proběhla jinak než obvykle, v odpoledních hodinách a byli přítomni jen předškoláci.
Loučili jsme se s devíti dětmi, osm z nich odchází

do Základní školy Mnichovice a jedno bude navštěvovat Domácí školu v Hrusicích.
S naší školkou se loučí:
Fanda Hlavatý, Jiřík Horák, Karolínka Kopecká,
Kája Kunt, Hugo Mrázek,
Maruška Populová, Honzík Savka, Justýnka Svítková a Matyáš Toman.
Přejeme jim šťastné vykročení do další vzdělávací
etapy a přejeme jim hodně
úspěchů v životě i ve škole.
Vám všem přejeme krásné léto, dětem pěkné prázdniny a na shledanou v září.
Lenka Rajdlová, Zdena Svítková, Katka Horková,
Šárka Brummerová a Edita Matuskowiesová.

KULTURA

YoYo Band v Hrusicích…

K

oncem měsíce června jsme v Hrusicích u obecního úřadu měli tu čest
přivítat a otevřít turistickou sezónu v Ladově kraji. Byla to zábavná akce
pro všechny věkové kategorie a počasí se
opravdu vydařilo. Děti tančily, soutěžily
a podílely se na pojmenování pohádkových
postaviček, které budou umístěny v okolí Vlčího halíře a budou tak veselým zpestřením
procházek. Pro ostatní bylo zajištěno bohaté občerstvení, tombola a k poslechu a tanci
hrála legendární skupina YoYo BAND (hity
Karviná, Jedem do Afriky, Rybitví či Kladno) v čele s frontmanem Richardem Tesaříkem. O zábavu se postaraly dámy v převlecích a neskrýval se za nimi nikdo jiný než
Grace Zita, Hana Igonda Ševčíková, Božena
Osvaldová a Michaela Šifaldová. Většina
návštěvníků se předvedla v oblečení laděném do vodnických barev. Za zmínku stojí také křest hastrmana
Leknínka, kterého se ujal Richard Tesařík. Právě hastrman Leknínek bude umístěn na turistické stezce ko-

coura Mikeše na Staré cihelně směrem na Vlčí halíř.
Opravdu vydařená akce, kdy se všichni poddali rytmu
reggae.
Katka Mrázková
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Tradiční POTLACH
Vážení a milí spoluobčané,
poslední červnový víkend se uskutečnil na osadě Prašivka 47. potlach – setkání a posezení všech
kamarádů, kamarádek a přátel táborového ohně u dobrého jídla, pití a samozřejmě trempských písní.

P

očasí se nám vydařilo, a tak byla
účast na letošním potlachu opravdu hojná. Samozřejmě k tomu
přispěla i dlouhá pauza způsobená koronavirem, která nás všechny na dlouhou
dobu vyřadila ze společenského života,
na který jsme v Hrusicích tolik zvyklí.
Poděkování tedy patří vám všem, kteří jste na osadu dorazili, zvláště děkujeme hrusickým spolkům, které tuto akci
v plné míře podpořily. Děkujeme také
našemu hudebnímu seskupení za úžasný
večer plný krásných písniček.
Příští rok se opět těšíme na společné
potlachání u táborového ohně na osadě
Prašivka.
Za osadu Prašivka Rudolf Bauer – šerif

POHLED DO
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Kapitolky z hrusického historického místopisu
Z historie čp. 14
Číslo popisné 14 nese další z tzv. „baráků
na obci“. Podle záznamů v josefínském
katastru pořízených v létě roku 1785 držel
tuto chalupu Václav Karafiát. Podle starších
záznamů ji držel již před rokem 1780.

úmrtí mu byla v roce 1866 připsána také její polovice
chalupy, z níž měl vyplatit podíly svým dětem Antonínovi, Josefovi, Aloisovi a Anně ve výši 20 zlatých.

D

ne 30. června 1832 připsala vrchnost chalupu
i se zahrádkou o rozloze 67 čtverečných sáhů
Matěji Karafiátovi s manželkou Kateřinou.
Chalupu spolu se zahrádkou převzal za 40 zlatých, z nichž měl vyplatit svým sestrám Veronice,
Anně a Kateřině po 10 zlatých. Vrchností na Komorním Hrádku byla Matěji Karafiátovi stanovena
povinnost robotovat celkem 13 dní a ročně musel
uhradit úrok ve výši 2 zlatých.
Dne 18. února 1848 převzal od Matěje Karafiáta
chalupu Jan Bubeník s manželkou Rosálií. Po jejím

›7‹

POHLED DO

HISTORIE OBCE

Hned v následujícím roce 1867 (konkrétně 29. prosince) převzal chalupu za 350 zlatých Matěj Šebek
s manželkou Marií.
Na přelomu XIX. a XX. století zde již hospodařila rodina Šobrova. V těsné blízkosti čp. 14 se také
nacházel sklípek (dnes slouží obyvatelům čp. 106),
do kterého chodil malý Josef Lada z čp. 15 babičce
pro mléko a jiné potřeby. V současnosti je možno ješ-

tě spatřit maličké okénko vedoucí světlo do sklípku
směrem od silnice.
Těsně po druhé světové válce hospodařil v čp. 14
František Šobr. Patřilo mu 1,72 ha zemědělské půdy,
z toho celkem 1,2 ha půdy orné. Choval 2 krávy.
Nemovitost v současnosti vlastní vzdálení potomci
rodiny Šobrovy.
Martin Hemelík st., hrusický kronikář

FARNOST

Ze života římskokatolické mnichovicko-hrusické farnosti
Prázdninové toulky

K

Panna Maria Královna – andělů,
svatých, rodin a jiných – vynikala pokorou a dál vyniká svou láskou k Ježíši i k nám.
Narození Panny Marie – u svatých slavíme den jejich úmrtí, u Panny Marie i den jejích pozemských
narozenin, devět měsíců po svátku
Neposkvrněného početí Panny Marie. Panna Maria neměla na duši nikdy žádný hřích, ani hřích dědičný
(zděděný po prvních lidech Adamovi a Evě). Po přijetí svatého křtu se
jí trochu podobáme. Kéž kostel Narození Panny Marie přitahuje matky, které mají malé dítě, a probouzí
v nich touhu mít dítě pokřtěné. Při
velikonoční vigilii bývají také svaté
křty dospělých. Panna Maria jim pomáhá na cestě ke svatému křtu a doprovází je i potom.
Držme se všichni Panny Marie.
Žehná všem a dobré prožití prázdnin
a dovolených přeje
P. Ivan Kudláček,
farář mnichovicko-hrusické farnosti

vůli pandemii mnozí zůstanou o dovolené v České republice a budou navštěvovat různé památky, třeba i kostely v pražské
arcidiecézi.
15. srpna je slavnost Panny Marie
Nanebevzaté. Kolik kostelů je tomuto
tajemství zasvěceno? Napočítal jsem
jich šedesát!
Za týden je pak svátek Panny Marie Královny (22. srpna). V katalogu
pražské arcidiecéze jsem našel pouze
dva.
8. září bude svátek Narození Panny Marie. Víme, že tomuto tajemství
je zasvěcen náš hlavní kostel v mnichovicko-hrusické farnosti. V pražské diecézi jich je třicet jedna.
To svědčí o oblibě Panny Marie naším národem. Panna Maria je v nebi
blízko svému synu. A tak, jak pomohla na svatbě v Káni galilejské novomanželům, spoléháme na ni i my,
že nám také pomůže, přimluví se
za nás, když se dostaneme do nějaké
krizové situace.

Dá-li Pán Bůh, prázdninový pořad bohoslužeb:
Mnichovice

Hrusice

Zvánovice

Strančice

Senohraby

Struhařov

Pá, So 17:30
Ne 8:30

Ne 10:00

1. Čt 15:00

2. Ne 15:00

4. Čt 18:00
Ostatní Čt modlitební setkání

4. Ne 15:00
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Z LADOVA

KRAJE

Akce v okolí Hrusic
Srpen
Pouťový festival a Mukařovské dřevosochání:
15. 8. 10:00–22:00; Mukařov, park u Obecního úřadu
Ivan Mládek a jeho Banjo Band: 20. 8. 19:00–21:00;
Kostelec nad Černými lesy, Kavárna Modré dveře
PRAGUE QUEEN: 21. 8. 20:00; zámek Berchtold
První Open Air koncert v Kamenici: 22. 8.
20:00–00:00; Kamenice, Ringhofferova 60
ABBAcz: 28. 8. 20:00; Zámek Berchtold
Street Food Velké Popovice: 29. 8. 10:00–20:00;
Pivovar Velké Popovice
Pohoda Džez aneb týden jazzu v Říčanech:
22. – 29. 8. Říčany (bližší info viz plakát níže)
Hurá do školy! Bezpečně! 29. 8. 14:00–18:00;
Náměstí v Kostelci nad Černými lesy
Japonská lesní koupel Shinrin Yoku:
30. 8. 16:00–19:00;
Arboretum Kostelec nad Černými lesy

Září

Loučení s létem: 4. 9. 16:30–18:00;
Strančice, Rodinné centrum lodička
Mariánská pouť: 12. 9. 8:00–16:00; Mnichovice nám.
Radůza koncert: 17. 9. 20:00; KC Labuť Říčany
Hudební festival Strančické záření 2020:

19. 9. 12:00–00:00; Strančice, Areál mini golfu v parku
– ul. Hrdinů

Divadlo a kino

Louňovická letní divadelní aktivita
– areál restaurace U Henců Louňovice
Naši Furianti: 15. 8. 20:00
Pár dní na zkoušku: 22. 8. 19:00
Havraní sliby: 23. 8. 17:00
Natěrač: 5. 9. 19:00
Letní kino Mirošovice – u restaurace Na Hřišti
3BOBULE: 9. 8. 21:00
Mnichovické letní kino na Myšlíně
Tenkrát v Hollywoodu: 15. 8. 20:30
Speciální promítání pro děti (brzy upřesníme):
29. 8. 19:00
Roh ulice Polní a Pod Borováčkem, vstupné zdarma,
občerstvení zajištěno.
Letní kino Říčany
Tenkrát v Hollywoodu: 14. 8. 20:30 Marvánek
Přes prsty: 15. 8. 20:30 Jureček
Rocketman: 16. 8. 20:30 Park Lázeňská louka
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INZERCE A REKLAMA

Uzávěrka dalšího čísla
Hlasu Hrusic
bude 5. září.
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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