První písemná zmínka o Hrusicích je uchovaná v panovnickém dekretu Přemysla Otakara I., daného na Pražském hradě 17. ledna 1205.
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Od 5. října 2020 je pro celé území České republiky vyhlášen nouzový stav.

Jak plníme volební sliby?
Vážení občané,
před více než dvěma lety jsme šli do voleb s tím,
že chceme tvořit přátelskou vesnici, ve které si zaslouží být každý respektován bez ohledu na rozdílnost názorů. Chceme předcházet konﬂiktům, otevřeně řešit otázky všech občanů a aktivně je zapojit
do rozhodování o obci. Našimi prioritami byly zejména spolupráce s místními spolky, služby pro občany,
moderní obecní úřad a rozvoj obce.
Jsem velice rád, že zastupitelstvo obce se schází pravidelně každý měsíc
na svém veřejném zasedání, aby řešilo aktuální
problémy, strategii a dald ii nějaké
ěj ké to
t
ší rozvoj obce. Nyní s ohledem na pandemii
zasedání vypadne, ale všichni zastupitelé jsou díky
elektronické komunikaci prakticky v denním kontaktu ve společné skupině, a tak si myslím, že informace si dokážeme velice rychle předávat, a snad to
slouží i k tomu, abychom pak měli pro svá rozhodnutí dostatek podkladů a informací. Na zasedání
zastupitelstva tak zastupitelé a občané vidí všechny
projednávané body v přehledné prezentaci a pokud
občané chtějí informace mít, jsem přesvědčen, že je
všechny dostanou. Přesto, pokud máte nějaký dotaz,
ptejte se svých zastupitelů, ti by měli mít vždy všechny informace. Nebo můžete zaslat dotaz na obecní
úřad či do redakce Hlasu Hrusic. Pokud se váš dotaz
bude týkat širšího okolí, rádi váš dotaz v Hlasu Hrusic anonymizujeme a zodpovíme. Dovolte mi, abych
v polovině našeho funkčního období poděkoval všem
zastupitelům za jejich aktivní nasazení, za jejich ná-

pady a názory. Je nás devět a je tak logické, že máme
na věci různé pohledy, že kolikrát s názorem druhého nesouhlasíme, přesto se mezi sebou respektujeme
a nepřenášíme onen nesouhlas do osobních sporů, čehož si mimořádně vážím!
Připravili jsme přehled toho, co se nám podařilo nastavit či posunout, a zároveň i to, kde nás ještě bota
tlačí, posuďte sami, jak se nám zatím daří…
Petr Sklenář, starosta
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Splněné a rozpracované cíle
Spolupráce se spolky
• Formální i neformální potkávání se s představiteli
a členy místních spolků (účast na jejich slavnostech,
členských schůzích nebo akcích, společná organizace
sportovních, kulturních či brigádnických akcí).

Modernizace obecního úřadu
a elektronizace agendy
• Využívání Czech POINT jak pro potřeby výkonu státní správy, tak jako služby pro občany (výpisy
z rejstříků, zřizování datových schránek apod.).
• Zavedli jsme agendu konverze a legalizace, a to opět
jak pro potřeby obecního úřadu, tak pro občany (ověřování podpisů a listin, konverze listin do elektronické
podoby apod.).
• Funkční elektronická podatelna
• Platba poplatků elektronicky bankovním převodem
nebo kartou na obecním úřadě
• Profesionalizace úřadu, zaměstnanci a sezónní brigády a praxe pro mladé
• Komunikace přes moderní komunikační kanály
• Veřejný on-line rozpočet

Využívání dotačních programů
pro rozvoj obce

• Vytvoření transparentního systému dotační podpory obce pro činnost spolků a jejich pravidelná ﬁnanční
podpora.
• Vytvoření a přijetí Strategie sportu na období
2019–2029 v únoru 2020.
• Rozhodnutí a dokončení převodu pozemků fotbalového hřiště do majetku TJ Sokol Hrusice.
• Poskytování informací o vyhlášených dotačních výzvách a pomoc s přípravou dotačních žádostí.

Občané a jejich zapojení
do správy obce
• Důsledné podávání informací od vedení obce, ze zasedání ZO a další zprávy pro občany, a to několika
informačními kanály:
➤ Rekonstruované webové stránky obce
➤ SMS Rozhlas
➤ FB obce
➤ Hlas Hrusic
• Veřejná slyšení s občany na různá důležitá témata
(např. strategický rozvoj obce, podoba veřejných prostranství, pojmenování ulic v obci, fungování místního obchodu nebo projednávání územního plánu).
• Dotazníková šetření (např. podoba veřejných prostranství v obci, otevírací doba a sortiment v obchodu
U Hubínků).

Za uplynulé dva roky bylo podáno 13 žádostí o dotace a uspěli jsme zatím v 7 případech v celkové částce
2,5 mil. Kč. U dalších dotací čekáme momentálně na ﬁnální schválení a další žádosti máme v přípravě (žádost
o dotaci na výstavbu chodníků či jejich odvodnění).

Rozvoj a správa obce
• Vytvořený, projednaný s občany a zastupitelstvem
odsouhlasený Strategický dokument rozvoje obce
na léta 2019–2023.
• Účetnictví a ekonomika obce jsou dávány do souladu se zákony. Audit provádí odbor kontroly a auditu
Středočeského krajského úřadu.
• Odpadové hospodářství dáno do souladu se zákonem a je vstřícné jak k občanům, tak k životnímu prostředí, a to podporou třídění odpadu (rozšíření svozových míst, více než polovina občanů má u svých domů
nádoby na tříděný odpad, zajištění sběrného dvora
v Senohrabech pro občany zdarma).

Jak jsme na tom s naplňováním priorit
obsažených ve Strategickém dokumentu
rozvoje obce na léta 2019–2023:
• Vyřešit havarijní stav opěrné zdi u kostela
sv. Václava. Oprava byla realizována s podporou dotace ze Středočeského kraje a ukončena na podzim
2020.
• Oprava místní komunikace Na Hrádka – komu-
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nikace je pravidelně provizorně opravována. Byli jsme
neúspěšní se žádostí o dotaci na Ministerstvu pro místní rozvoj v roce 2019. Další žádost o opravu a odvodnění
komunikace podána v roce 2020. Čekáme na rozhodnutí. Investice v předpokládané výši cca 6 mil. korun je
bez dotace nad ﬁnančními možnostmi obce.
• Obnova dětského hřiště před obecním úřadem. Obec podala a uspěla se žádostí na Ministerstvu
pro místní rozvoj v roce 2020 a akci bude realizovat
na jaře 2021.
• Revitalizace centra obce
Úprava prostoru před OÚ (vykácení dřevin, vytvoření
trvalkového záhonu, další úpravy proběhnou v souvislosti s revitalizací dětského hřiště).
Příprava obnovy informačních tabulí a obnovy mobiliáře za podpory dotace z MAS Říčansko (čekáme
na ﬁnální schválení dotace). Práce by měly být zahájeny na jaře 2021.
Je hotová projektová dokumentace a máme stavební povolení na vybudování nových chodníků z obce
na hřbitov, včetně zbudování přechodu u sokolovny.
Zpracováváme žádost o dotaci v rámci Státního fondu
dopravní infrastruktury.
Je hotová projektová dokumentace a stavební povolení na úpravu již stávajících chodníků a odvodnění komunikace v centru obce. Vzhledem k celkovým investičním nákladům kolem 8 mil. korun je potřeba také
realizovat s pomocí dotace. Žádost je v přípravě.
Ve spolupráci s urbanisty a architekty ČVÚT známe názor občanů na využití veřejných prostranství
v obci a budeme tak schopni v budoucnu zadat studii
na jejich úpravu. Některá místa, která vyžadují rychlejší řešení, zadáváme projektantům již nyní (zejména
ta týkající se bezpečnosti pohybu chodců v obci, úprava lávek u rodného domu J. Lady apod.).
• Zásobování obce pitnou vodou
Na základě předpokládaného rozvoje obce dle návrhu
územního plánu, kdy se počet obyvatel obce může dostat až na cca 1 300 obyvatel, jsme v roce 2019 pořídili
studii o zásobování obce pitnou vodou, na jejímž základě
bylo zastupitelstvem obce rozhodnuto, že půjdeme cestou připojení obce Hrusice na nový vodní zdroj (Želivka),
formou vodovodního napojení VDJ Hrusice na VDJ Peleška. Zastupitelstvo odsouhlasilo zadání výběrového řízení na vyhotovení projektové dokumentace pro stavbu.
Celková investice je nyní odhadnuta na cca
33 mil. Kč, a tak se také neobejdeme bez případné dotace či půjčky.
• Územní plán obce
Zde nás bota tlačí opravdu nejvíce. Připravili jsme
územní plán pro druhé opakované slyšení, které bylo

kvůli pandemii odloženo až na srpen. Středočeský
kraj ovšem ještě nesouhlasí s vyjmutím některých pozemků ze zemědělského půdního fondu (ZPF), jelikož
se jedná o jednu z nejkvalitnějších půd, která je zákonem chráněna. S tím se tak musíme ještě vypořádat.
Větší problém ovšem je, že si odbor územního plánování nevšiml jedné podstatné nedokonalosti v našem
návrhu, která je tam prakticky od začátku tvorby ÚP,
a to sice, že některé nemovitosti stojí na lesních pozemcích, což zákon nedovoluje. ÚP sice hovoří o těchto
pozemcích, že je lze z lesních pozemků vyjmout, ale
již nestanovuje, do jakého segmentu budou vyjmuty.
A to je problém, který nedovoluje ÚP schválit a který
se musí opravit. Jelikož se jedná o podstatnou změnu
ÚP, musí se veřejné slyšení opět opakovat. Tím se nám
celý proces schvalování opět posouvá cca o půl roku.
• Další rozvoj
V dalším horizontu připravujeme možnosti výstavby
nové MŠ, jelikož ve stávající budově není možné již kapacitu navýšit. Pokud by došlo k výstavbě, obecní úřad
by se přesunul do budovy MŠ a z původní budovy by
se stal spolkový dům a zázemí pro technickou správu
obce, která by se usídlila v současné hasičské zbrojnici, tedy pokud se nám podaří postavit hasičskou zbrojnici novou, která se momentálně také projektuje.

Dále bychom chtěli rekonstruovat místní komunikace, kde je ovšem problém v tom, že v případě oprav
a k tomu nutných žádostí o poskytnutí dotace musí
být pozemek ve vlastnictví obce. Snažíme se postupně
domlouvat s majiteli pozemků na zaměřování skutečného provedení komunikace a bezúplatného převodu
na obec. V poslední době jsme takto získali veškeré
komunikace na Hlavačově, jednáme se Středočeským
krajem ohledně převodu komunikace od návsi k Památníku až na Hrušov, zaměřujeme a snažíme se
dohnat majitele komunikace na Hubačově apod. Vyzýváme tímto i vlastníky ostatních komunikací, zdali by nám s tímto nepomohli a komunikace převedli
do vlastnictví obce.
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Zasedání zastupitelstva
Vybíráme některé body ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15. prosince 2020
(kompletní zápis ze ZO včetně příloh najdete na www.obec-hrusice.cz)
1. Audit hospodaření
Předsedající seznámil zastupitele a přítomné občany se závěry dílčího přezkoumání hospodaření
obce za rok 2020. Kompletní zpráva je zveřejněna
na webových stránkách obce v sekci Obec Hrusice/
Zprávy o výsledku hospodaření.
2. Rozpočet obce Hrusice pro rok 2021
Zastupitelstvo obce schválilo rozpočet obce Hrusice
pro rok 2021.
Rozpočet pro rok 2021 je sestaven jako schodkový,
kdy schodek rozpočtu bude uhrazen z rezervy vytvořené na bankovních účtech obce. Rozpočet je schodkový z důvodu plánovaných investic, na které obec podala nebo ještě podá žádost o dotaci. Tyto dotace ovšem
v příjmech zatím není možné zohlednit. Pokud obec
dotace neobdrží, zastupitelstvo obce bude rozhodovat
o tom, zda tyto investice provede, nebo neprovede.
Odsouhlasený rozpočet je na stránkách obce v sekci Obec Hrusice/Rozpočet.
Příjmy
Výdaje

Rok 2020
14 181 100 Kč
14 989 000 Kč

Návrh 2021
11 546 663 Kč
19 035 000 Kč

3. Střednědobý výhled rozpočtu 2021–2024
Zastupitelstvo obce Hrusice schválilo střednědobý
výhled rozpočtu pro léta 2021–2024.
Předsedající informoval přítomné, že v souladu se
zákonem o rozpočtových pravidlech je nutné, aby obec
měla schválený i střednědobý výhled rozpočtu, ze kterého pak vychází při tvorbě rozpočtu na daný rok.
Předsedající představil plánované investice pro roky
2021–2024 s jejich orientačními rozpočty (přesné náklady na akce vzejdou z výběrových řízení na dodavatele prací):
1 mil. Kč
Oprava komunikace k Památníku
Odvodnění, úprava a výstavba chodníků 8 mil. Kč
Vodovod Hrusice, napojení na VDJ Peleška
33 mil. Kč
(Želivka)
Nákup pozemku pro výstavbu nové MŠ 1,5 mil. Kč
Výstavba hasičské zbrojnice
8 mil. Kč
Výstavba MŠ
25 mil. Kč
4. Zadání veřejné zakázky pro záměr výstavby vodovodního přivaděče z vodojemu Peleška
do vodojemu Hrusice:
Zastupitelstvo obce Hrusice odsouhlasilo zadání vý-

běrového řízení na vyhotovení projektové dokumentace pro stavbu vodovodního napojení VDJ Hrusice
na VDJ Peleška. Projektová dokumentace musí být
včetně inženýrské činnosti za účelem vydání rozhodnutí o umístění stavby, dokumentace a žádosti k vydání
pravomocného územního rozhodnutí, majetkoprávního
projednání včetně souhlasu vlastníků pozemků, zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby a žádosti o dotaci.
Zastupitelstvo obce Hrusice rozhodlo svým usnesením č. 20/03/04 o připojení obce Hrusice na nový vodní
zdroj (Želivka). Předsedající na základě všech provedených studií vysvětlil zastupitelům, že jediná možná varianta je napojení přímo z vodojemu Peleška. Celková
investice je nyní odhadnuta na cca 33 mil. Kč.
S ohledem na plánovanou opravu ulice Hlavní v obci
Senohraby, kam by obec Hrusice pokládala svůj vodovodní přivaděč, je nutné neotálet. Předsedající tak
požádal zastupitele o schválení vypsání výběrového řízení na dodavatele projektové dokumentace a představil nutné podmínky pro výběr dodavatele, které jsou
deﬁnovány v návrhu usnesení.
5. Koupě movité věci – strojní sběr listí
Zastupitelstvo obce odsouhlasilo zakoupení průmyslového strojního sběrače listí za celkovou cenu 45 000 Kč
bez DPH.
6. Souhlas s podáním žádosti o dotaci
na rekonstrukci komunikace Na Hrádka
Zastupitelstvo obce Hrusice schválilo podání žádosti
o dotaci s názvem „Oprava povrchu a odvodnění místní komunikace Na Hrádkách v obci Hrusice“ v rámci
programu MMR Podpora obnovy a rozvoje venkova –
Podpora obnovy místních komunikací.
Cena díla je stanovena předběžně na cca 5,5 mil. Kč,
kdy spoluúčast obce by byla 20 %.
7. Vodné a stočné na rok 2021
Zastupitelstvo obce Hrusice na návrh provozovatele vodovodu a kanalizace, společnosti VHS Benešov,
schválilo ceny vodného a stočného pro rok 2021. Schvaluje cenu vodného ve výši 32,23 Kč/m3 včetně DPH*
a cenu stočného ve výši 42,82 Kč/m3 včetně DPH. Ceny jsou platné od 1. 1. 2021.
Navýšení ceny stočného je zejména z důvodů nutnosti oprav (zejména přečerpávacích stanic) a nárůstu cen
za energie.
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* Omlouváme se za tiskovou chybu z HH 12/2020,
kdy byla uvedena chybná cena vodného 2,23 Kč/m3.
8. Novelizace obecně závazných vyhlášek
obce o odpadech č. 4/2019 a č. 6/2019
Zastupitelstvo obce Hrusice schválilo obecně závazné
vyhlášky č. 01/2020, OZV, kterou se stanoví poplatek
za komunální odpad, a č. 02/2020, OZV, o stanovení
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Hrusice,
a to s účinností od 1. 1. 2021. Tímto usnesením zrušilo
obecně závazné vyhlášky č. 04/2019 a 06/2019.
Předsedající informoval přítomné o současných cenách za svoz a likvidaci odpadu v obci Hrusice. Představil očekávané náklady pro rok 2021 při zohlednění
inﬂace a novely odpadového zákona. Zároveň ukázal i ceny za svoz a likvidaci odpadu v okolních obcí.
Na základě popsaných skutečností představil návrh
změn „odpadových vyhlášek“, a to v těchto oblastech:
S ohledem na navýšení cen svozové společnosti (inﬂace) a schválení novelizace odpadového zákona upravit, sjednotit ceny za svoz a likvidaci komunálního
odpadu, a to dle očekávaných nákladů obce. Stanovena
jednotná cena 900 Kč za 120 l/měsíc odpadu s užitím
násobků za frekvenci a velikost nádoby. Srovnání cen
na 900 Kč za užití společných nádob.
Nemovitosti, v jejichž blízkosti je prováděn individuální svoz, jsou povinny mít vlastní nádobu.
Společné nádoby tak mohou využívat pouze nemovitosti, u kterých není prováděn individuální svoz.
Návrh vyhlášek je zveřejněn na stránkách obce.

9. Schválení smlouvy o likvidaci odpadů
– sběrný dvůr Senohraby
Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením smlouvy
o dílo na likvidaci odpadů mezi obcí Hrusice a Markem Vokatým IČO 45761043 za roční paušální částku
160 tis. Kč bez DPH.
Předsedající představil záměr na spolupráci ohledně likvidace velkoobjemového a nebezpečného odpadu
s výkupnou surovin v obci Senohraby. Hrusičtí občané tak budou moci každou třetí sobotu odevzdávat
velkoobjemový a nebezpečný odpad do této výkupny.
Odkládání odpadu bude pro občany a vlastníky v ceně
poplatku za likvidaci komunálního odpadu. Náklad
pro obec je ve výši 160 tis. Kč/rok. Zavedení sběrného dvora v Senohrabech je pro občany obce Hrusice.
Občané s trvalým pobytem na území obce se prokážou
občanským průkazem, vlastníci nemovitostí se prokážou dokladem o zaplacení svozu komunálního odpadu.
10. Péče o zeleň, kácení stromů v obci
Na základě dendrologického posudku stromů v obci
Hrusice vypracovaného Ing. Martinou Součkovou
ze dne 23. 10. 2020 souhlasí ZO s kácením stromů
označených jako kácení z havarijních důvodů a kácení
ze zdravotních důvodů.
Dendrologický posudek je zveřejněn na webu obce
v sekci „rozvoj obce“.

Příští zasedání zastupitelstva
obce se bude konat

9. února 2021 od 18:30 hodin.

Aktuality z obecního úřadu
KOMUNÁLNÍ ODPAD
V ROCE 2021
Veškeré informace týkající se odpadového hospodářství jsou k nalezení na webových stránkách
obce v sekci Občan/Odpadové hospodářství.
• Novinky pro rok 2021
➤ Novelizace obecně závazných
vyhlášek o odpadech – viz výše.
➤ Úprava výše poplatků za svoz
tuhého komunálního odpadu. Ceny stanovuje OZV č. 1/2020 a re-

ferovali jsme o nich v prosincovém
čísle HH. Přehledná tabulka je
rovněž k nalezení na webu obce.
➤ Nový způsob platby za svoz
a likvidaci komunálního odpadu
(známky na popelnice).
Do konce února zašlete na e-mail
ou@obec-hrusice.cz (nebo osobně) velikost své popelnice a frekvenci svozu spolu s číslem popisným/evidenčním nemovitosti, které se svoz týká.
Následně (nejpozději však do konce
února) si na OÚ vyzvedněte novou
známku a vylepte na svou popelnici.
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Od 9. března budou vyváženy pouze
nádoby se známkou na rok 2021. V
průběhu jarních měsíců vám na e-mail, který OÚ poskytnete, přijde
výzva k platbě, na jejímž základě
platbu provedete.
Vlastníci nemovitostí, kteří
v souladu s vyhláškou využívají
společné nádoby na odpad, zašlou
na OÚ pouze svůj kontaktní e-mail spolu s číslem popisným/
evidenčním nemovitosti, které se
svoz týká. Na daný e-mail jim pak
přijde výzva k platbě.

ZPRÁVY

Obyvatelé v nemovitostech SVJ
se na OÚ nedostavují, předpis
k úhradě bude zaslán společenstvu.
Další informace viz web obce.
• Co se nemění
➤ Každá nemovitost, v jejímž okolí
je prováděn individuální svoz nádob svozovou společností, musí mít
vlastní nádobu (popelnici).
➤ Svoz odpadu z domácností – komunální odpad, plast a papír –
probíhá vždy v sudém týdnu.
➤ Zvláštní sběrné nádoby na tříděný odpad se nachází již
na čtyřech stanovištích v obci –
na parkovišti u obecního úřadu,
na Hubačově, Na Hrádkách a Na
Dolech. Na webu obce je uvedeno,
které kontejnery lze na každém z
těchto stanovišť nalézt.
➤ Snažte se vyrábět co nejméně
odpadu. Když už nějaký odpad vyprodukujete, snažte se jej důsledně
a správně třídit. Po vytřídění vám
zbyde směsný komunální odpad,
který přijde do popelnice na směsný odpad. Návody k tomu, co a jak
třídit, můžete nalézt na webu
obce. Přehled, co patří do jednotlivých kontejnerů na tříděný odpad,
je vylepen také na samotných kontejnerech.
Harmonogram svozů odpadu
z domácností naleznete na str. 12.

Z OBCE

Revize ze strany Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj
Obec Hrusice dostala oznámení od Katastrálního úřadu pro
Středočeský kraj, že v souladu
s ustanovením § 35 odst. 1 zákona
č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), bude
v obci Hrusice provedena revize souladu údajů katastru nemovitostí se
skutečným stavem v terénu. Revize
potrvá v období od 15. března 2021
přibližně do 31. října 2022. Předmětem revize budou hranice pozemků,
obvody budov a vodních děl, druh
pozemku a způsob využití pozemku,
typ stavby a způsob využití stavby,
zápisy v záznamu pro další řízení,
hranice katastrálního území apod.
Během revize není účast vlastníků a jiných oprávněných nezbytná. V případě zjištěného nesouladu
mezi stavem evidovaným v katastru a stavem v terénu budou vlastníci zváni k jeho projednání se
zástupcem katastrálního úřadu.
V této souvislosti upozorňujeme
vlastníky nemovitostí na jejich povinnosti vyplývající z ustanovení
§ 37 odst. 1 katastrálního zákona,
zejména povinnost:
a) zúčastnit se na výzvu katastrálního úřadu jednání nebo na toto
jednání vyslat svého zástupce,
b) ohlásit katastrálnímu úřadu změny údajů katastru týkající se jejich

nemovitostí, a to do 30 dnů ode dne
jejich vzniku, a předložit listinu,
která změnu dokládá, nejedná-li se
o listiny, které předkládají příslušné státní orgány přímo k zápisu
do katastru nemovitostí,
c) na vyzvání předložit ve stanovené lhůtě příslušné listiny pro zápis
do katastru.
Neposkytne-li vlastník nebo jiný oprávněný na výzvu katastrálního úřadu potřebnou součinnost a
zjištěný nesoulad se nepodaří odstranit do ukončení revize, bude informace o tomto nesouladu zveřejněna na internetových stránkách
Českého úřadu zeměměřického
a katastrálního prostřednictvím
aplikace Nahlížení do katastru nemovitostí.
Demograﬁcké údaje
Věk
Do 15 let
15-18 let
Nad 18 let
Celkem
Věkový průměr
Zemřelých
Narozených

Ženy
92
16
341
449
879
38,4
Ženy
8
Ženy
4

Muži
87
25
318
430
roku
Muži
4
Muži
4

Covid-19 a relevantní zdroje informací
ž téměř rok žijeme v nenormální době. Mnozí
z nás v úzkosti o zdraví své či blízkých, jiní
v obavách o svoji práci, podnikání, strach
z velkých ekonomických dopadů na naše rodiny, společenství, obce i stát.
Obavy a strach, stejně tak jako obecné zmatky
v některých vyhlašovaných opatřeních, které na nás
na všechny dopadají, jsou dobré podhoubí pro to,
abychom podléhali všeobecné nedůvěře, podezřívání a také dezinformacím. To se teď naplno projevuje v názorech mnohých na očkování proti covidu.

U

Nebudeme vás na stránkách Hlasu Hrusic o něčem
přesvědčovat, radit vám a přemlouvat vás. Chtěli bychom vás jen vyzvat, abyste informace čerpali z relevantních zdrojů, ať už z těch státních (českých i zahraničních), nebo z vědeckých a akademických.
Zapněte své kritické myšlení a hledejte zdroje tam,
kde vyjádření jsou spíše vytvořená více odborníky než
jednotlivci, kde vyjádření byla ověřena dalšími nezávislými experty či institucemi, a hlavně odmítněte
všechny, které se z vás snaží udělat hlupáky nebo vás
vystrašit.
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Jaké zdroje doporučujeme:
Ministerstvo zdravotnictví ČR na www.mzcr.cz. Najdete tady velmi praktické rady, včetně návodů, jak
registrovat sebe či blízké do rezervačního systému pro
očkování. Pokud byste měli problémy, rádi vám s formulářem pomůžeme na obecním úřadu na telefonu
místostarostky 605 287 807.
Státní zdravotní ústav na www.szu.cz nebo Státní
ústav pro kontrolu léčiv na www.sukl.cz, kde se můžete
dozvědět více o vývoji a schválených vakcínách, obecně o očkování, a to nejen ze zdrojů českých, ale také
evropských, např. z Evropské lékové agentury, která

pro evropské státy vakcíny registruje a dovoluje jejich
použití, na www.ema-europa.eu.
Pokud upřednostňujete zdroje nezávislé na státních
institucích, můžeme doporučit např. stránky České
vakcinologické společnosti (Česká lékařská společnost
Jana Evangelisty Purkyně) na www.vakcinace.eu nebo
Biologické centrum České akademie věd na adrese
https://www.bc.cas.cz/. Na těchto stránkách se vědci
vypořádali také z mnoha dezinformacemi, které se
objevují zejména na sociálních sítích.
PhDr. Ivana Plechatá
Průvodce pacienta

Covid-19 a tolik skloňované očkování
aždý den se v ordinaci setkávám s příběhy lidí,
jejichž životy poznamenala choroba covid-19.
Opakovaně se ocitají v karanténě, dlouhé dny
zápasí s horečkami, dušností a celkovou nevolností,
jakou doposud nezažili, týdny až měsíce se zotavují
z prodělaného onemocnění, nebo bohužel i ztratili někoho blízkého. Ale také s lidmi, kteří chodí nemocní
do práce, ignorují karanténu, zapírají či nesdělují své
tzv. rizikové kontakty a tím přispívají k dalšímu
zbytečnému šíření nemoci.
Epidemie neskončí sama od sebe. Neskončí ani
díky protiepidemickým opatřením (bohužel nedodržovaným a lehkovážně porušovaným). Neskončí
ani díky promoření populace (byť již dosáhlo značné míry – více než 860 000 potvrzených případů).
V současné chvíli máme tedy jedinou možnost,
jak pandemii zbrzdit a postupně ukončit a jak se
alespoň ve větší míře vrátit k normálnímu životu.
Touto možností je právě očkování.
Je dobré připomenout, že díky očkování se
v naší zemi nemusíme bát celé řady nebezpečných
infekčních nemocí – pravých neštovic, dětské obrny, záškrtu, tetanu, spalniček, zarděnek, příušnic…
Praktická rada, jak se na očkování přihlásit,
je stručná. Od 15. ledna 2021 od 8 hodin ráno je
možné zaregistrovat občany starší 80 let na adrese
registrace.mzcr.cz. Registrace probíhá v několika
krocích, je k ní potřeba mobilní telefon, na který
přijdou postupně 2 PIN kódy a potvrzení rezervovaného termínu a místa očkování. K registraci
není nutné použít číslo mobilního telefonu registrovaného, jedno mobilní číslo je možné použít pro
registraci více osob (vnučka může na svoje číslo registrovat babičku, dědečka, pratetu, souseda, …).

K

Od 1. února se pak budou moci obdobným způsobem
registrovat všichni občané.
Zda a kdy bude očkování možné i v ordinacích praktických lékařů, není bohužel do dnešního dne jasné.
MUDr. Alena Kopecká
praktická lékařka
(Informace jsou platné k datu napsání textu 14. 1. 2021.)
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ŠKOLKA

Pár slov z MŠ Hrusice
Vážení čtenáři,
chtěla bych vám popřát
hodně zdraví a pohody
v celém letošním roce.
áda bych poděkovala
všem, kteří nám pomáhají s provozem
mateřské školy. Loňský rok
byl pro naši školku úplně jiný
než ty předcházející, museli
jsme řešit spoustu problémů,
týkajících se uzavírání mateřských škol, rušení aktivit,
dost a zpestření. Jsme
které nám i dětem přinášejí radost
ou situaci se podařilo
velmi rádi, že i přes nepříznivou
několik akcí uskutečnit.
9. 11. jsme měli vánoční focení, fotila nás paní Laura
Klokočníková a fotky byly moc pěkné.
9. 12. jsme se pustili do pečení vánočního cukroví,
pekli jsme perníky a moc nás to bavilo.
16. 12. při zdobení perníků jsme se nasmáli, nikdy totiž nevíte, kde poleva skončí, zda v puse, nebo na perníku.
18. 12. divadlo ve školce „Vánoce víly Zlomyslíny“.
21. 12. vánoční nadílka – naše děti byly asi opravdu
hodné, protože dostaly spoustu nových hraček, stavebnic, koloběžek, knížek apod.
Od 23. 12. jsme měli ve školce prázdniny.

R

Letošní rok jsme zahájili 4. ledna, hned
6. ledna přijelo do školky divadlo s ekologickou
pohádkou nazvanou „Zelená pohádka“. Její děj dětem
velmi hezky prezentoval význam zeleně pro člověka
a proč je důležité chránit přírodu.
Nyní se naplno věnujeme zimním radovánkám, což
je jízda na lopatkách, koulování, stavění iglú a sněhuláků, také „ochutnávání“ bílého sněhu – to je činnost,
kterou dětí zkoušejí už dlouhá léta, myslím si, že tohle
pamatují skoro všichni.
Tak snad nám ta sněhová nadílka chvíli vydrží.
Lenka Rajdlová
ředitelka MŠ Hrusice

HRUSICKÉ

TOULKY

Hrusickou krajinou na běžkách
tomto krásně chladném a už i konečně sněhovém lednovém čísle našeho oblíbeného časopisu Hlas Hrusic bych vás ráda pozvala opět
trošku jinou cestou než klasickou procházkou, na tu
bude na jaře času spousty. Mám pro vás tipy, jak si
zpříjemnit tento zimní čas.
Můžete se vydat připravenými běžeckými trasami,
které vedou po turistické naučné stezce Krásné vyhlídky kolem Myšlína. Začátek trasy si každý určí dle svého, možností je více, např. u letního kina Myšlín nebo
u zastavení číslo 9 naproti cestě směrem k Žižkovu

V

dubu. Tato turistická trasa je velmi oblíbeným místem
běžkařů z blízkého i vzdáleného okolí, a to pro svou příjemnou náročnost a dobrou „stopu“. Je to kratší cesta,
kterou je možno jet buď jen jako menší okruh, anebo se
vydat malinko delší a náročnější stezkou.
Jedna trasa vede přes Krásnou vyhlídku I. směrem
na Struhařov rovnou na Krásnou vyhlídku II. A dále
pak na Klokočnou, poté pokračujeme dolů na Mnichovice. Místy musíte sundat běžky (dle sněhové situace),
ale co jsem zjistila, tak na pláních za Myšlínem jsou
hezké stopy.
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Samozřejmě lze začít už v Hrusicích podél pole až k Vlčímu Halíři, tam
lesem nahoru na Myšlínské zahrady a dále přes „ovečky“ doprava na Třemblat na okružní stezku pod Ondřejov, kde je pěkná „stopa“ na louce kolem ondřejovského lesa pod hvězdárnou, nebo rovně přes myšlínský zámeček směrem
na Krásnou vyhlídku I., kde už je
hezké značení trasy. Možností je
spousta, stačí se držet už předem
vyjetých stop od běžkařů, kteří se
vydali před vámi, a sami si tak
můžete určit, jakým směrem pojedete.
Lyžařské
stopy
připravila
i TJ Sokol Senohraby. A tady je
jejich pozvánka: „Vážení lyžníci,
samozřejmě, že pro vás stopujeme
s láskou a vážíme si toho, že se
k nám přijedete sklouznout.“
Vše se odvíjí od aktuální sněhové
situace.

Hrusickou krajinou sjezdem
yžařské areály jsou v současné době (text sepsán k 15. lednu) z důvodu vládních nařízení
uzavřené, níže uvedené informace o otevírací
době apod. budou relevantní, až se opatření uvolní
a areály zahájí sezónu.

L

Šibeniční vrch
Ne každý ví, že máme v nedalekém městě Mnichovice sjezdovou trať v rekreačním areálu Šibeniční vrch.
Areál je na velmi pěkném místě se zajímavou historií.
Od 15. století se zde vykonávaly tresty katem z Kouřimi. Po všech historických peripetiích zde rodina Zenklových vybudovala velmi pestré sportoviště pro letní
i zimní aktivity. Opravdu toto místo velmi doporučuji
pro svou vybavenost a velmi dobré sociální zajištění
(restaurace, bufet a velmi stylové ubytování). Areál
nabízí umělé zasněžování a úpravu rolbou, zažijete
opravdový pocit z hor, a to v těsné blízkosti Prahy.
Sjezdovky jsou otevřeny sedm dní v týdnu, dopoledne je prostor určen pro školy a školky z blízkého okolí
a čas od 15:00 do 19:00 je určen veřejnosti. Dále pak
o víkendu od 10:00 do 21:00.
Ceny a informace jsou dostupné na internetových
stránkách areálu www.sibenicnivrch.cz
Areál nabízí:
• 3 lyžařské vleky (2x poma, 1x dětský vlek); parkovací místa až pro 150 automobilů zdarma
• půjčovna lyží a snowboardů (se zaměřením na dětský sortiment); večerní lyžování; SKI škola

Chotouň
Lyžařský areál 25 km od Hrusic. Sjezdovky denně
upravují rolbou a zasněžují děly. Lyžařský areál je
mírnější povahy, svah je vhodný pro začínající a středně pokročilé lyžaře. Otevřeno mají od 9:00 do 21:00.
Na místě je možnost občerstvení.
Ceny a informace jsou dostupné na internetových
stránkách www.vlekychotoun.cz
• 4 vleky (2x poma, 1x dětský vlek a 1x pás); parkování zdarma; zálohovaná magnetická karta na turniket (100 Kč)
• SKI škola; večerní lyžování
Monínec
Poslední nejbližší lyžařský areál, který vám chci
představit, je areál Monínec, který je vzdálen 50 km
od Hrusic. Leží v srdci České Sibiře. Areál nabízí velké množství služeb (ubytování, restaurace atd.).
Je to velmi pěkné místo pro letní i zimní radovánky. Sjezdové tratě jsou určené pro začínající i zdatné
lyžaře.
V okolí Monínce jsou pravidelně udržované a dobře
značené běžecké trasy v délce zhruba 54 kilometrů.
Ceny a informace naleznete na internetových stránkách www.zima.moninec.cz
• 3 vleky (1x čtyřsedačková lanovka, 1x kotva, 1x hotelová poma); SKI půjčovna; servis pro ski
• velké parkoviště pro autobusy a automobily (karavany); večerní lyžování; e-skipas
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Tip pro nelyžaře
polek Mnichovickou krajinou připravil naučnou
stezku v okolí Mnichovic a Hrusic. Stezka se
skládá z 15 různých zastavení v okolí Mnichovic, kde na vás čekají kvízy a spousta zajímavých faktů o historii a přírodě. Stezka začíná u vchodu do kostela, dále vede kolem Zittova mlýna trasou Krásných
vyhlídek, poté k Žižkovu dubu přes Jidašku k Jánskému náměstí a Mariánskému sloupu v Mnichovích
kde trasa končí.

S

Cesta je časově i fyzicky náročnější a pro někoho to
může být výlet třeba i na celý den. Je na každém, jak
si trasu zvolí, zdali ji projde celou, nebo jen po částech. Takto připravená trasa by měla být dostupná
do konce března, maximálně do půlky dubna. Uvidíme, zdali nám na jaro organizace zase připraví nějakou zajímavou trasu pro naše tělo a duši, je možné,
že ano.
Kateřina Mrázková

FARNOST

Z LADOVA

KRAJE

Vánoce v Hrusicích

Tříkrálová sbírka

Na Štědrý den v 16 hodin býval při mši
svaté kostel plný dětí. Letos byl kvůli
pandemii počet lidí omezen. Proto byla
mše svatá venku, před kostelem.
I přes nepříznivé počasí, vítr a déšť
se nás sešel velký počet.

Vážení občané, s ohledem na vyhlášení pátého stupně
pohotovosti Protiepidemického systému ČR nebylo možné, aby vás osobně navštívili koledníci v rámci národní
tříkrálové sbírky.
Do sbírky se však můžete zapojit i on-line.
Děkujeme za váš dar!
Farní charita Mnichovice.

promluvy: Vánoce jsou jako vlašský
ořech. Skořápka, to jsou vánoční zvyky, které samy o sobě nejsou špatné,
např. vánoční stromeček, kapr, dárky. Ale co
je jádrem Vánoc? Je to oslava narození Ježíše Krista. Ježíš přišel na svět, aby nás spasil
(zachránil), a bereme to jako samozřejmost.
Vánoce mají být naplněny díkem. Díkem Ježíši Kristu nejen za všechny dary, ale hlavně
za něj samotného. Je to největší dar lidstvu.
Stal se pro nás člověkem a nepřestal být Bohem. Stal se člověkem, aby za nás mohl umřít
na kříži, a my jsme mohli získat věčný život,
a to nejen po naší smrti, ale už i zde na zemi, ve
svatém křtu. Buďme tedy vděčni Ježíši Kristu
za to, že nám získal věčný život za cenu své
smrti na kříži, která se pak proměnila v jeho
Zmrtvýchvstání.
Kéž nás Ježíšova láska provází nejen o Vánocích, ale i po celý rok, po celý život.
To si s vámi přeje a žehná
P. Ivan Kudláček
farář mnichovicko-hrusické farnosti

Z
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Z LADOVA

KRAJE

Přání do nového roku a trocha naděje
v našem přehledu plánovaných akcí
Uplynulý rok nám přinesl mnoho nečekaného, vzal nám některé jistoty, mnohému nás ale i naučil.
íme, že ještě
nějakou chvíli
nebudeme mít
jistotu v tom, co plánujeme, ale věříme,
že se to zlepší, ať už
tím, že najdeme nové
cesty, nebo tím, že se
celá
epidemiologická
situace díky vakcinaci
zlepší. Je tu velká naděje, že se postupně zase
vrátíme ke svým běžným životům, a to nám
všem v tomto roce přeji.
Vzhledem k tomu,
že situace na jaře nedovolovala uskutečnit
i
h pochodů,
h dů zrealizovali
li
li
ani jeden z našich tradičních
jsme dvouměsíční letní razítkovací hru, která motivovala celé rodiny k poznávání a putování po „ladovském“
kraji. Přečíst si o hře můžete na našem webu v rubrice
„akce“. Věříme, že se pochody po našich stezkách letos
již uskuteční, sledujte proto náš web, kde se vše dozvíte
jako první. V polovině dubna by se měl konat pochod
Krajinou Barona Ringhoffera a květen je zas časem pro
Pohádkové Hrusice a pochod Cestou kocoura Mikeše.
Doufáme také, že se na začátku dubna uskuteční jarní úklidy obcí – Čistý Ladův kraj, které loni organizovaně zrealizovány nebyly. Jakým způsobem toto proběhne,
to bude záležet na jednotlivých obcích. Je také možné,
že úklidy budou letos individuální, s tím, že si dobrovolníci půjdou na obec jen vyzvednout pytle a rukavice.
Uvidíme, vše se včas dozvíte z obecních vývěsek.
Loni na jaře jsme na facebooku i díky iniciativě
„Utrácím na rohu“ intenzivně podporovali lokální živnostníky a podnikatele. Tento web stále běží, můžete
tedy získat přehled, co živnostník ve vašem okolí nabízí aktuálně v době nouzového stavu, jak má otevřeno
apod. I nyní můžete někoho podpořit, když jej pochválíte nebo okomentujete v databázi na Google maps –
#utracimnarohu. Můžete napsat na info@utracimnarohu.cz a poslat tip na provozovnu, restauraci, pekařství
apod. Pomůžete i tím, že rozšíříte povědomí o iniciativě
WWW.UTRACIMNAROHU.CZ, a to tak, když vyfotíte
provozovnu na sociální sítě s hashtagem #utracimnarohu. Můžete také posílat tipy na lokální živnostníky
nám, a to s uvedením, v čem je jejich služba výjimečná.

V

Pomoc je nyní možná
ještě důležitější než
na jaře.
A jak to bude s naším seriálem běhů –
Pohár Ladova kraje?
Organizátoři
stále
hledají alternativy
k hromadným závodům, ale třeba se
situace zlepší a venku už bude možné
se při sportu potkat.
První běh v tomto
roce by se měl uskutečnit v dubnu v Senohrabech.
Věříme také, že bud
ib
l
k
de postupně přibývat
společenských
a kulturních akcí.
Ty pravidelně doplňujeme do kalendáře vyvěšeném na
webu na hlavní stránce www.laduv-kraj.cz. Na hlavní
stránce webu se můžete také přihlásit k odběru aktualit přímo do svého e-mailu. Pak by vám nemělo uniknout nic, co se v okolí děje. Můžete si také naplánovat
trasu svého výletu na našich stezkách, a to díky vytyčeným úsekům v mapách, které si můžete exportovat
do e-mailu, chytrého mobilu či hodinek. Jsme i na facebook.com/laduvkraj a instagram.com/laduvkraj.
Možná jste si nestihli koupit naše nové „ladovské“
tričko pod stromeček, to ale nevadí. Potěšit se novým
tričkem a navíc pomoci stezkám Ladova kraje můžete i nyní. Vybrat si lze ze 4 barev (bílá, žlutá, červená
a zelená) a 6 velikostí XS až XXL. Cena se pohybuje
od 250 Kč do 350 Kč v závislosti na velikosti. Výtěžek
z prodeje putuje vždy na účet veřejné sbírky Ladova kraje (107 - 1172230237/0100, Komerční banka). Koupí trička podpoříte opravy stávajících a budování nových naučných či turistických stezek a odpočívek. Odkaz na prodej
triček naleznete na našem webu a trička budou postupně k dispozici i v informačních centrech. Pomoci stezkám
můžete také přímým ﬁnančním darem na tentýž účet.
A na závěr snad jen toto doporučení. Ať už bude zima
jakákoliv, oblečte se a vyrazte do přírody. Ladův kraj
má co nabídnout, a ještě přirozeně podpoříte svoji imunitu a spálíte pár vánočních kalorií.
Využijme, co máte za rohem, a ať je nám v Ladově
kraji hezky!
Hanka Bolcková
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INZERCE A REKLAMA

Měsíční svozy jsou v tabulce
vyznačeny červeně.
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