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

DUBEN

2021

Stavíme nové hřiště

ROČNÍK 53

Ptačí melodie
při probuzení,
hukot včel v koruně
rozkvetlé mirabelky,
šumění deště,
občasný klapot
krup a poletování
sněhových vloček.
Zahrada zelená,
ostrůvky bílé, modré,
žluté, červené…
Poslední sněhulák
i první táborák.
Tak by se dal
vystihnout duben
2021, mrazivý, větrný,
ale i slunečný a hřejivý,
prostě „apríl“.

P

říroda ožila a brzy by mohlo ožít i hrusické dětské hřiště před obecním úřadem. To stávající je
od 14. dubna uzavřené a byla zahájena výstavba nového hřiště. Proběhlo odstranění starých herních prvků a následně byly provedeny terénní práce
tak, aby v průběhu května mohly být nainstalovány

prvky nové, hřiště bylo oploceno a vyseta tráva. Když
bude vše probíhat podle plánu, děti se sem budou moci
vrátit koncem června.
Nabízíme vám vizualizaci připravované podoby hřiště dle projektu Revitalizace veřejného dětského hřiště v obci Hrusice, který jel realizován za přispění prostředků státního rozpočtu z programu Ministerstva
pro místní rozvoj.
Redakce
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Zasedání zastupitelstva
Vybíráme některé body ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 13. dubna 2021
(kompletní zápis ze ZO včetně příloh najdete na www.obec-hrusice.cz)
1. Žádost o podporu provozu
Již tradičně se na obec obrátila Linka bezpečí se žádostí o pokračování podpory její činnosti také v roce
2021. Jak konstatovala její ředitelka, podporu potřebují více než jindy, a to kvůli následkům pandemie
nemoci covidu-19. Toto období se totiž začalo výrazně
promítat i do závažnosti témat, se kterými se na linku děti a mladí lidé obracejí.
Zastupitelstvo obce Hrusice odsouhlasilo podporu
společnosti Linka bezpečí ve výši 5.000 Kč z rozpočtu obce Hrusice.
2. Pravidla pro přidělování obecních bytů
Zastupitelstvo obce Hrusice ve smyslu ustanovení
§ 35 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů schválilo Pravidla pro hospodaření
s byty ve vlastnictví obce Hrusice.
Pravidla přibližujeme čtenářům v Aktualitách
z obecního úřadu.

budovy (jak původní budovy kláštera, tak přístavby),
novou omítkou, výměnou některých oken a půdní vestavby. V původním prostoru by tak mohly vzniknout
další dvě bytové jednotky. Na tuto 2. etapu bude třeba hledat vhodné dotační tituly na příští rok.
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo investiční záměr na projekt s názvem „Rekonstrukce
obecní bytovky ‚klášter‘ “ a podání žádosti o dotaci
na projekt s názvem „Nájemní bydlení pro Hrusice“ do programu Ministerstva financí podprogramu
298D2230 – Podpora výstavby a obnovy komunální
infrastruktury pro rok 2021.
Zastupitelstvo obce Hrusice potvrdilo, že má
na svých bankovních účtech dostatečnou rezervu
pro zajištění vlastních zdrojů na spolufinancování
projektu „Nájemní bydlení pro Hrusice“, na který
žádá o dotaci z programu Ministerstva financí podprogramu 298D2230 – Podpora výstavby a obnovy komunální infrastruktury pro rok 2021.

3. Rekonstrukce nájemního bydlení
v Hrusicích
Obecní bytovka se šesti byty v budově „kláštera“
(a to zejména v hlavní budově) se nenachází v dobrém
stavu. Do střechy zatéká, krov je napaden dřevokazným hmyzem, v bytech se objevuje plíseň, mokvání
je vidět i na venkovní omítce, výměna oken proběhla
částečně, energetická náročnost budovy bez zateplení je značná a dešťová voda není od budovy bezpečně
odváděna.
Obec se, také v souvislosti s nabídkou některých
dotačních programů, rozhodla zadat projekt na rekonstrukci a zateplení obou budov, které tvoří budovu „kláštera“.
Projekční a stavební práce budou rozděleny
do dvou etap a realizace bude závislá také na výsledku dotačních řízení.
V první etapě by došlo k vyztužení základů budovy, odvedení dešťové vody od budovy, obnažení vnějších omítek do výšky pod parapety, odvedení vlhkosti ze zdiva (injektáž, clony), případně položení nové
speciální sanační omítky.
Na tuto část prací žádáme o dotaci Ministerstvo financí ČR. Předpokládané náklady cca 1,3 mil. Kč.
Ve druhé etapě by se pokračovalo s projektem
na opravu/výměnu krovu (záleží na posouzení statikem a závěru posudku na přítomnost dřevokazných
hub a hmyzu), pokládkou střešní krytiny, zateplením

4. Kácení stromu na pozemku obce č. 2274/1
Jedná se o javor jasanolistý, který roste na Hlavačově na pozemku obce naproti autoservisu.
Posudkem autorizovaného arboristy je označen
jako silně narušený, v terminálním stadiu – tedy
na konci životnosti, silně prosychající a neperspektivní pro setrvání na místě a určený k okamžitému
odstranění.
Při kácení dva občané bránili pokácení a vedení
obce souhlasilo s dodáním jimi objednaného oponentního posudku, který byl na OÚ doručen v den
konání ZO. Mezitím však došlo, bez vědomí obce,
na jejímž pozemku strom stojí, k prořezání stromu. Také oponentní posudek ovšem hovoří o tom,
že dřevina má podprůměrnou sadovnickou hodnotu,
je přestárlá, vyosená, se známkami hub a je nutné ji pravidelně kontrolovat a každoročně ošetřovat.
Na základě uvedených skutečností se zastupitelstvo rozhodlo trvat na svém původním rozhodnutí
a strom pokácet.
Zastupitelstvo obce Hrusice potvrdilo souhlas
se svým usnesením č. 20/12/18 ze dne 15. 12. 2020
a strom označený dle pasportu stromů ve vlastnictví
obce Hrusice jako č. 87, na základě dendrologického
posudku ze dne 23. 10. 2020, rozhodlo pokácet.
Je třeba v této situaci znovu upozornit, že provádíme
veškerý pasport stromů na pozemcích obce, že k případnému kácení dochází z důvodu ochrany zdraví
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a majetku. Všichni víme, jak dopadla lípa u hřbitovní
zdi, naštěstí poškodila „jen“ majetek, a opravdu si nikdo z nás nepřeje, aby se něco podobného v obci znovu
opakovalo. Za všechny pokácené stromy je již naplánována výsadba vhodnými exempláři.

Příští zasedání zastupitelstva
obce se bude konat

11. května 2021 od 18.30 hodin.

Aktuality z obecního úřadu
Přezkum hospodaření obce
Dne 31. 3. proběhl audit hospodaření za rok 2020, který provedl odbor auditu a kontroly Středočeského kraje.
Stále přetrvávají některé nedostatky, které se týkají zejména chybného účtování majetku obce. Nebylo provedeno ani účetní vyrovnání rozpočtu, ani zaúčtování posledního rozpočtového opatření. Na druhou stranu řada
pochybení již byla z minulých let opravena a kontroloři
konstatovali, že se dále neobjevují. Chyby ale vedly vedení obce k tomu, že rozvázalo spolupráci s dosavadní,
v pořadí již čtvrtou účetní. Momentálně si prvotní doklady včetně základního elektronického účtování provádíme na obecním úřadu sami a využíváme služeb účetní pouze pro nezbytnou kontrolu a odesílání dokladů.
Celá zpráva auditorů je na webu obce (obec-hrusice/
zprávy o výsledku hospodaření).
Protipovodňová ochrana
Jak jsme vás již informovali v minulém čísle HH,
v průběhu března proběhla instalace prvků protipovodňové kontroly v podobě bezdrátových hlásičů. Celý
systém je napojen na Jednotný systém varování a vyrozumění, který je obsluhován hasičským záchranným sborem ČR. V případě jakékoli havárie, která
by se dotýkala obyvatel Hrusic, může HZS dálkově
vstoupit do systému a občany tak okamžitě varovat.
Ostatně testování tohoto dálkového varování budeme
zakoušet každou první středu v měsíci při pravidelné
„zkoušce sirén“. Pokud byste zjistili poruchu některého z hlásičů, prosíme obratem nahlaste na OÚ.
Napojení na VDJ Peleška
Probíhá výběrové řízení na zpracování projektové dokumentace napojení na VDJ Peleška. VŘ řeší výběrová komise, která vzešla z rozhodnutí zastupitelstva
obce. 26. dubna byly otevřeny obálky s došlými nabídkami. Vyhodnocení nabídek bude na svém příštím zasedání schvalovat zastupitelstvo obce. V dalším čísle
HH vás budeme informovat o výsledcích.
Péče o stromy v obci
Obec požádala Ministerstvo životního prostředí ČR

o dvě dotace na ošetření stromů v obci, a to v návaznosti na dendrologický posudek vypracovaný autorizovaným arboristou.
Zvláštní péči je třeba věnovat zejména památným
stromům na území obce, z nichž některé nejsou v dobrém stavu (např. lípa před hřbitovem a před farou).
Dle posudku jsou celkové náklady na kompletní ošetření stromů v obci odhadovány na cca 354 000 Kč
(vč. DPH). Obec předpokládá tyto práce etapizovat
podle priorit stavu stromů. Obec poptala zakázku
u pěti autorizovaných firem, odpověděly tři, které projevily zájem vypracovat nabídku.
Abychom jako obec zmírnili náklady na obecní
rozpočet, podali jsme dvě žádosti na MŽP ČR. V první žádosti se jedná o péči o památné stromy ve výši
71 000 Kč a ve druhé o péči o významné stromy
na hřbitově ve výši 50 000 Kč. V případě schválení
dotací můžeme získat až 100% pokrytí nákladů.
Všechny části dendrologického posudku jsou k dohledání na webu obce v sekci Rozvoj obce.
Pojmenování ulic v obci
Na internetových stánkách obce, v sekci Rozvoj obce,
máte připraven plán názvů ulic. Stále se tak k názvům můžete vyjádřit. Za váš názor či za nápad
na jiné pojmenování děkujeme.
Pravidla pro obecní byty
Jedná se o bytové jednotky v domě čp. 73.
Dne 13. dubna 2021 byl zastupitelstvem obce schválen
dokument „Pravidla hospodaření s byty ve vlastnictví
obce“, který stanovuje způsob výběru nájemců obecních bytů. Dokument řeší postup oznámení volného
nájemního bytu ve vlastnictví obce i způsob a formu
podání nabídek zájemci o byt. Dále řeší kritéria a způsob vyhodnocení došlých nabídek zájemců. Dokument
stanovuje také lhůtu pro uzavření smlouvy o nájmu
bytu a dobu nájmu.
Veškeré informace naleznete na webu obce v sekci
Občan, podsekci Bytové hospodářství. Jsou zde k nahlédnutí Pravidla hospodaření s byty a rovněž je zde
ke stažení formulář Žádosti o pronájem.
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Hledá se ubytování
Vedení obce hledá náhradní ubytování
pro dva obyvatele (muže) z obce.
Pokud můžete nabídnout svoji nemovitost,
kontaktujte prosím OÚ.

SPOLKY

Hasiči
HASIČSKÝ ZÁSAH

Dobrý den, vážení spoluobčané,
tímto článkem chci vyjádřit úctu a poděkování záchrannému systému ČR a tím i její složce v Hrusicích.
V pátek 16. dubna 2021 nám zahořela nevhodně
umístěná popelnice (u přístřešku na obaly za prodejnou) a od ní začala hořet dřevěná konstrukce a schodiště. Časově – popel byl vysypán 21 hodin po posledním přiložení a oheň propukl cca 9 hodin po vysypání
popela, asi v 03.40 hod. Ohně si všiml pan Matuš
Grabec, řidič pekárny v Brandýse, a okamžitě oheň
nahlásil záchrannému systému. Do několika minut
byli na místě hasiči z Hrusic, velitel pan Jan Šalda
a pan Petr Popule, dva hasičské sbory a Policie ČR.
Oheň okamžitě odborně uhasili bez zbytečných škod.
Všem moc děkuji, jsem si vědom, že zachránili nejen prodejnu, ale i zdraví a životy lidí před možným
výbuchem PB lahví. Děkuji moc.
Poučení pro všechny – dávejte pozor, co vhazujete
do popelnice a kde je popelnice umístěná.
Děkuji tímto i zastupitelstvu obce, vedenému starostou panem Petrem Sklenářem, za organizaci záchranných složek v obci. Celému týmu a tím i vám,
vážení spoluobčané, přeji hodně úspěchů.
Ing. Miloslav Hubínek

D

ne 16. dubna kolem 4. hodiny ranní byla
jednotka vyslána na požár přístavku za naším obchodem číslo popisné 5. Při příjezdu
na místo bylo zjištěno, že požár s největší pravděpodobností vznikl kvůli horkému popelu nasypanému
do plastové popelnice na směsný odpad. Jenom díky
brzkému oznámení ze strany rozvozce pečiva nebyla
škoda tak veliká, jak mohla být.
Chtěli bychom proto
apelovat na
občany Hrusic, aby popel
z kamen nechávali zcela
vystydnout,
než ho nasypou do popelnice, nejlépe
po 24 hodinách od vyčištění kamen.
Hasiči Hrusice

Sdělení a podněty občanů
Poděkování
Chtěla bych touto cestou upřímně poděkovat všem,
kteří mně a mojí rodině zaslali slova útěchy k úmrtí mého manžela.
Velké množství kondolencí, i přes velkou bolest, kterou zažívám se svojí rodinou,
mě potěšila a svědčí navíc o tom, že jste Fandu měli rádi.
Rodina Ladova a Vávrova
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Cesta do Emauz

V

elikonoce trvají 50 dní (40 dní do Nanebevstoupení Páně a 10 dní do seslání Ducha svatého).
Známe život Pána Ježíše až do ukřižování.
Ale po zmrtvýchvstání? Připomeňme si aspoň jednu
událost, a sice cestu do Emauz.
Dva učedníci šli z Jeruzaléma do Emauz a cestou
se k nim připojil zmrtvýchvstalý Ježíš. Oni ho ale nepoznali. A my se usmíváme, když se jich ptal: „Proč
jste tak smutní?“ A oni mu říkají: „Ty jsi asi jediný,
kdo neví, co se v Jeruzalémě stalo.“ „A co se tam stalo?“ Vyprávěli mu tedy, jak velekněží Ježíše nechali
ukřižovat. Tak jim tedy cestou vyprávěl, co se o Ježíši
píše ve Starém zákoně. Pozvali ho na večeři a tam ho
teprve poznali. A on jim zmizel. Můžeme si o tom podrobněji přečíst v evangeliu svatého Lukáše, kapitola
24, verš 13-48.

Učedníci se hned vrátili do Jeruzaléma, kde nalezli
11 apoštolů a jejich druhy pohromadě. Ti jim řekli: „Pán
opravdu vstal a zjevil se Šimonovi.“ Oni pak vypravovali, co se jim stalo na cestě a jak se jim dal poznat, když
lámal chléb. Když o tom mluvili, stanul Ježíš uprostřed
nich. Zděsili se a byli plni strachu, poněvadž se domnívali, že vidí ducha. Řekl jim: „Proč jste tak zmateni?
Proč vám vstupují takové věci na mysl? Podívejte se
na mé ruce a nohy. Vždyť jsem to já. Dotkněte se mne
a přesvědčte se. Duch přece nemá maso a kosti, jako to
vidíte na mně.“ To řekl a ukázal jim ruce a nohy. Když
tomu pro samou radost nemohli uvěřit a jen se divili,
řekl jim: „Máte tu něco k jídlu?“ Podali mu kus pečené
ryby. Vzal si a pojedl před nimi.
P. Ivan Kudláček,
farář mnichovicko-hrusické farnosti

Podělte se s námi o vaše oblíbená místa

V

Ladově kraji bude brzy realizována revitalizace značení a doplnění nového tam, kde chybí
nebo je nedostatečné. Spolu s Klubem českých
turistů děláme nyní vše pro to, aby na našich stezkách
a cyklostezkách byly místy už zastaralé značení a info
tabule postupně renovovány. Vznikl tak i nápad požádat veřejnost, aby se zamyslela nad potřebou různých
zastávek na stezkách.
Oslovujeme tedy vás, kteří milujete procházky. Ozvěte se nám
s tipy na nové zajímavé místo či
na to, jak obohatit stávající odpočívku.
Znáte třeba místo, kde by stálo za to se na chvíli
zastavit, upozornit na druh květeny, potůček, výhled,
historii apod.? Napadá vás, kde umístit tradiční či netradiční venkovní herní prvky? Může jít také jen o lavičku, informační tabulku, obrázek, lesní hru, nápadům se v rámci přírodního materiálu meze nekladou.
Co vy na to? Těšíme se na vaše tipy.
Nebojte se nových stezek. Pokud byste chtěli zavítat i jinam, než kde to znáte, otevřete si mapy stezek
na webu Ladova kraje (přenesené do mapy.cz). Naleznete
zde tipy na zajímavá zastavení. Na procházkách můžete
objevit nádhernou přírodu, ale i řadu restaurací, které
fungují s velkou odvahou a houževnatostí přes výdejová
okénka, takže výlet lze spojit i s piknikem v přírodě.
Děkujeme, že pomáháte obnovovat stezky díky našim tričkám!

Děkujeme všem, kteří si pořídili „ladovské“ tričko,
a podpořili tak náš účet veřejné sbírky určený právě na opravy stezek. Nejsme výdělečná organizace,
a tak je každý příspěvek do naší pokladny velmi vítán. Jsme navíc rádi, že trička dělají dospělým i dětem radost. Pokud nevíte, jak bavlněné tričko s originálním ladovským potiskem získat, mrkněte na náš
web. Děkujeme!
Věřím, že vám v květnu bude v Ladově kraji hezky.
Hanka Bolcková
www.laduv-kraj.cz
facebook.com/laduvkraj
instagram.com/laduvkraj
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Zavítejte do Průhonic
Průhonický park
Otevírací doba v květnu: 7.00–20.00.
Vstupenky do parku je od 12. dubna možno zakoupit i na místě (u okénka pokladny) nebo lze využít
elektronické vstupenky. Vstup na základě el. vstupenky je možný hlavním vchodem nebo přes pokladnu u vstupu do II. části parku. Platnost elektronické
vstupenky je 6 měsíců od data nákupu. Procházku
zámeckým parkem můžete vašim dětem zpestřit hledáním putovních kamínků v rámci akce „Přivítejte
jaro v parku“.

Dendrologická zahrada
Aktuálně láká návštěvníky na tulipány. Měly by vykvétat od 4. května. Letos jsou vysazené v kruhových
záhonech v louce před Černým rybníkem. Kolekce botanických tulipánů se nachází před kavárnou.
Návštěvní doba je od 9.00 do 19.00.
Přístup do zahrady je zatím možný jen hlavním vstupem
kvůli sledování počtu návštěvníků v areálu zahrady.
Vstupenky je možné zakoupit u hlavního vstupu, brzy
bude spuštěn on-line prodej.
Kavárna je otevřena v režimu výdejního okénka.
Prodejna rostlin je otevřena od středy do neděle vždy
o 9.00 do 17.00.

Autokino
Od 30. dubna funguje v Říčanech AUTOKINO. Promítá se vždy v pátek a sobotu, na programu jsou oceňované filmy i novinky a pro dětské diváky jsou zařazeny pohádky a animované filmy. Kino se nachází
v ulici Wolkerova (u křižovatky Kolovratská/Říčanská), kapacita je 50 osobních aut a vstupenky lze zakoupit v předprodeji na www.kclabut.cz.
Aktuální program najdete na www.autokinoricany.cz.

Geopark Říčany
Každou neděli v květnu a červnu od 14.00 do 16.00 můžete s dětmi strávit příjemné odpoledne prohlídkou geoparku na Masarykově náměstí v Říčanech. Dle aktuálních informací bude poprvé otevřeno v neděli 9. května.
Děti se zabaví hledáním zkamenělin, rýžováním granátků, lovením nosorožce, zkoumáním hmyzu a dalšími aktivitami. Pro dospělé poskytuje geopark možnost
poznávat geologické zajímavosti z celé České republiky.
Počet návštěvníků je omezen na 20 % kapacity, proto
doporučujeme zakoupit si vstupenky s dostatečným
předstihem v e-shopu geoparku.

Hrusická burza
Prodám PC vhodný
na kancelářskou práci,
přehrávání filmů i hraní (starších) her – zvládne Minecraft, Valorant i Fortnite. Obsahuje vysokokapacitní disk pro ukládání fotografií a video záznamů. Součástí je také HD LCD monitor
BenQ (21 palců), klávesnice a myš. Operační systém Windows 10 Home (nový, originál). Podrobnosti a foto na dotaz na tel.: 605 287 808. Osobní předání s možností vyzkoušení v Hrusicích.
Cena 4 800 Kč.

Nabízím 20 dílků pěnového puzzle
(koberec pro děti) s motivem dopravních prostředků, dílky 30 x 30 cm. Zdarma. Předání v Hrusicích.
Zájemci, volejte 607 889 406.
Posila do redakční rady
Stále trvá výzva pro zájemce o posílení redakce
Hlasu Hrusic. Rádi mezi sebou uvítáme novou tvář,
která by se chtěla podílet na vydávání našeho měsíčníku. V případě zájmu se nám ozvěte na adresu
hlashrusic@obec-hrusice.cz.

Uzávěrka dalšího čísla Hlasu Hrusic bude 22. května 2021.
Těšíme se na vaše příspěvky, podněty a nápady k dalším článkům.
Pro zaslání využijte e-mailovou adresu redakce: hlashrusic@obec-hrusice.cz.
Měsíčník Hlas Hrusic vydává OÚ v Hrusicích. Povoleno Ministerstvem kultury
ČR E 12690. Náklad tohoto čísla 350 výtisků. Ročník 52. Cena 15 Kč, pro občany
Hrusic do schránky ZDARMA. Všechna práva vyhrazena. Redakce si vyhrazuje právo výběru příspěvků ke zveřejnění, případně jejich krácení či odložení na
pozdější dobu. Žádná část HH nesmí být rozšiřována bez písemného svolení majitelů práv. E-mail: hlashrusic@obec-hrusice.cz. Redakční rada: Hana Kuntová,
Kateřina Mrázková a Markéta Lakosilová. Grafika: Martin Vávra

