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Přinášíme vám letní dvojčíslo
roku 2021 s připomínkou
červencového čísla z roku 2001.

J

e tady konec léta a dovolených, snad
jste strávili příjemné chvíle, máte plno
skvělých zážitků a veselých vzpomínek, které vám rozjasní sychravé podzimní
dny. My se teď také vrátíme v čase k jedné
zajímavé a milé události.
Přátelská atmosféra a ohromná dávka
zábavy vyzařují z fotografií, které zvěčnily fotbalový zápas mezi hrusickými hráči
a fotbalovými internacionály ČR, pořádaný v Hrusicích dne 7. července 2001. Ano,
je tomu už dvacet let, kdy se za parného sobotního odpoledne konal tento legendární
„přátelák“. Na tuto akci nás upozornil pan Jiří Bína,
který si tehdy proti slavným fotbalistům také zahrál.

Hrusičtí se snažili, nastříleli soupeři pět branek,
ale devět jich inkasovali, výsledek však není důležitý, podstatné je, že si to hráči i diváci náležitě užili
a že jim zůstaly nezapomenutelné vzpomínky.

Někteří z tehdejších účastníků už nejsou mezi námi,
my se už téměř dva roky potýkáme s pandemií, která

nám znesnadňuje setkávání i sport samotný, tak si
alespoň díky těmto obrázkům připomeňme jednu jedinečnou a neopakovatelnou událost.
Redakce. Děkujeme p. Luboši Bártovi za poskytnuté
fotografie.
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Zasedání zastupitelstva obce
proběhlo v úterý 24. srpna 2021, zprávy z tohoto ZO vám přineseme v zářijovém Hlasu Hrusic.
Další zasedání zastupitelstva se bude konat v úterý 14. září 2021 od 18.30 hod.

Aktuality z obecního úřadu
Územní plán
Městský úřad v Říčanech, odbor územního plánování a regionálního rozvoje, jako pořizovatel Územního
plánu obce Hrusice, požádal 6. srpna 2021 všechny dotčené správní úřady o stanovisko k návrhu rozhodnutí
o námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek uplatněných k Územnímu plánu Hrusic. Tímto dnem začala běžet 30denní lhůta pro vyjádření. Pokud žádný
ze správních orgánů nebude mít výhrady, bude územní
plán projednán zastupitelstvem obce Hrusice na jeho
zářijovém zasedání. V případě schválení územního
plánu zastupitelstvem bude tento po čtrnácti dnech
od schválení vydán.
Chodníky
Jak jsme vás již informovali v minulých číslech Hlasu Hrusic, většina chodníků v centru obce je postavena bez stavebního povolení a řádné projektové dokumentace. Termín, kdy obec musí zajistit nápravu,
je v rámci řízení o odstranění nelegální stavby stanoven do konce roku 2021. Oprava chodníků, včetně výstavby nové části od sokolovny ke hřbitovu, je nákladná, odhad je něco kolem 8,5 mil. Kč (před „korona“
ceny), přičemž nejdražší je umístění dešťové kanalizace do komunikace, jelikož nynější svody tam z důvodu
bezpečnosti být nesmí. V rámci legalizace byla tedy
zhotovena projektová dokumentace a byla podána
žádost o dotaci na rekonstrukci stávajících chodníků
a zároveň i výstavbu nového chodníku od sokolovny
ke hřbitovu. Bohužel jsme dotaci nezískali, vizte níže
přesné odůvodnění.
V tuto chvíli je tedy nejdůležitější upravit projektovou dokumentaci tak, aby šíře chodníků byla normových 1,5 m. U chodníků k sokolovně a z návsi k rodnému domu J. Lady nebudeme mít problém se šíří 1,5 m.
Rekonstrukci lávek a chodníku v ulici Pod Kouty bude
ale muset obec zaplatit ze svých zdrojů.
Důvody zamítnutí žádosti:
Stanoviska správce komunikace pozbyla platnosti. Šířka chodníku musí být min. 1,5 m, na méně
než 1,5 m je nutné vydání výjimky dle § 14 vyhl.
č. 398/2009 Sb. Podélný sklon musí být v PD popsán
ve výkrese podélného sklonu pěší trasy nebo alespoň
popsán sklonovníky v situaci. Je třeba doplnit zatřídění komunikací. Přerušení přirozené vodicí linie

v délce větší než 8,0 m musí být doplněno umělou
vodicí linií. Je nutno řešit varovný pás po celé délce
sníženého obrubníku (tzn. v délce výškového rozdílu
20 mm a dále až do výškového rozdílu 80 mm). Šířka nástupní plochy míst pro přecházení musí být přes
siln. III. třídy min. 3,0 m. Prodloužení délek míst
pro přecházení je možné nejvíce o 1,0 m (u novostaveb
nad 6,5 m, u změn staveb nad 7,0 m dle ČSN 73 6110
čl. 10.1.3.3.2.), na větší prodloužení až na 9,5 m (u novostavby) a až na 10,0 m (u změn dokončených staveb)
je nutné vydání výjimky dle § 14 vyhl. č. 398/2009 Sb.
U připojení samostatných sjezdů musí být délky snížené obruby max. do 6,0 m, u dvou vjezdů nad 6,0 m
zdůvodnit a popsat (max. délka do 12,0 m), v situaci je třeba doplnit kóty délek sjezdů a jejich označení
(zatřídění). Rampové části nejsou řešeny schematicky
v situaci ve všech místech, není popsán max. sklon
ramp 12,5 %, většina rampových částí je chybně řešena – v případě snížení obruby v celé šíři chodníku je
nutné, aby byly rampy kolmo k obrubě. Upozorňujeme
také na nutnost dodržení funkčního hmatového kontrastu u zámkových dlažeb se zkosenými hranami dle
TN TZÚS 12.03.06 (viz materiálová specifikace níže).
Je nutno popsat a zdůvodnit vypuštění odsazených
signálních pásů u MPP dle ČSN Z1 čl. 10.1.3.1.14. Překážky na komunikaci pro chodce a technické vybavení
komunikace (chodníku) dle situace nejsou, v případě
výskytu upozorňujeme, že musí být zachován min. průchozí prostor 1,5 m (resp. 0,9 m u technického vybavení
komunikace (DZ, VO)), u případných provedení přeložek je nutno je řádně popsat a v situaci vyznačit i nové
umístění. Na koncích úseků chybí ukončení pěší trasy
(snížená obruba +2 cm, varovný pás, rampová část),
příp. popis vazby (napojení na stávající chodníky).
Na trase se nachází 2 lávky pro pěší, které nejsou
popsány – musí být v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb.
(š. min. 1,5 m, řešení vodicí linie, pokud se pro pochozí plochu použije rošt, musí mít velikost mezery
ve směru chůze nejvýše 15 mm, příčný sklon do 2,5 %),
š. cca 80 cm nelze akceptovat.
Odpadové hospodářství
Znovu důrazně upozorňujeme, že kontejnery na směsný odpad na stanovištích jsou určeny výhradně pro nemovitosti, které nemohou mít vlastní nádobu na komunální odpad. Nikdo další do těchto kontejnerů
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odkládat odpad nesmí. V případě, že vám vaše nádoba
nestačí, je nutné na obecním úřadě zakoupit pytel pro
další odpad. Dále upozorňujeme, že do nádob na komunální odpad nepatří odpady, které lze vytřídit (pet lahve,
kartony, plechovky). Dále tam nepatří stavební odpad.
Obecní úřad již udělil několik pokut ve výši 1 000 Kč
za přestupek proti ekologii (uložení jiného druhu odpadu). Jak správně odpad likvidovat a třídit, je uvedeno
i na stránkách obce v sekci odpadového hospodářství.
Pro likvidaci velkoobjemového a nebezpečného odpadu využijte sběrný dvůr v Senohrabech, pro obyvatele Hrusic bezplatně každou třetí sobotu v měsíci.
U obecního úřadu lze odevzdávat pouze železo, elektro
a bioodpad.
Dále upozorňujeme všechny podnikající fyzické osoby, že podle zákona o odpadech jsou povinny vést evidenci o odpadech a způsobu nakládání s ním a zároveň
každoročně tuto informaci sdělovat obecnímu úřadu.
Bez písemné smlouvy s obcí nesmějí podnikající fyzické
osoby ukládat jakýkoli odpad (a to ani plast a papír)
do nádob zapojených do obecního systému likvidace
odpadu. Jestliže toto neprokážou (neuzavřou smlou-

vu s obcí, nevykazují nakládání s odpadem), mohou
se dopouštět přestupku a může jim být udělena pokuta do výše 1 000 000 Kč. V případě, kdy obecní úřad
bude schopen prokázat, že podnikatel svůj odpad likviduje v rámci obecního systému, aniž by měl s obcí
podepsanou písemnou smlouvu, lze takové jednání posoudit jako přestupek, za který je možno udělit pokutu
až do výše 10 000 000 Kč.
Strategický rozvojový dokument obce
Jak jsme uvedli v minulém čísle HH, probíhá aktualizace rozvojového dokumentu obce. Návrh dokumentu
je umístěn na webu obce v sekci Rozvoj obce. Žádáme
občany, aby k dokumentu vyjádřili své připomínky
a návrhy, a to e-mailem na starosta@obec-hrusice.cz
nebo osobně.
Oprava místní komunikace
Se souhlasem ZO se začne s opravami místních komunikací formou asfaltového zástřiku, práce budou zahájeny v polovině září, a to na komunikaci od odbočky ze silnice Mirošovice–Mnichovice k bývalému penzionu.

KULTURA

Putovní kino
V sobotu 14. srpna večer se na louce u fotbalového hřiště promítalo letní kino. Na film Bezva ženská na krku
se přišlo podívat kolem stovky lidí. Počasí se vydařilo,
pro diváky bylo připraveno občerstvení stejně jako minule a úsměvná česká komedie navodila příjemnou atmosféru. Byl to druhý ročník letního promítání a jistě
ne poslední.
Zprávy z Památníku Josefa Lady a jeho dcery
Aleny
V minulém čísle Hlasu Hrusic jsme vám představili
novou Hrusickou ekostezku, která byla vybudována
na zahradě Památníku Josefa Lady u nás v Hrusicích.
Máme velkou radost, že se těší velké oblibě zejména
u mladších návštěvníků, kterým je určena. Zábavnou formou se děti seznamují se základními přírodními zákony a učí se, jak by se měly k přírodě chovat.
Stezka je oddělena od návštěvy objektu, takže si lze
zakoupit vstupenku jen na ni. Po úspěšném absolvování obdrží děti malou odměnu, kterou jinde nekoupí,
neboť byla vytvořena jen pro tento účel.
Památník Josefa Lady a jeho dcery Aleny tento rok
také získal nového maskota, kterému vdechla život
paní hejtmanka Středočeského kraje Petra Pecková.
Někteří z vás se s ním již setkali – jde o kocourka

Josífka, který je mladším bráškou známého kocourka
Mikeše a byl vytvořen v ateliéru 6stej smysl, kde pracují smyslově postižení lidé, takže už při svém zrodu
působil terapeuticky, tak jak to jen kočky umí. Jméno
mu bylo vybráno našimi návštěvníky a přáteli na sociálních sítích. Kocourek Josífek má i svou skupinu

na Facebooku a bude jezdit dle možností po kraji a podávat zprávu z cest. Zatím navštívil město Doksy, kam
byl pozván dětmi z příměstského tábora a spřátelil se
zde se známou čtveřicí Čtyřlístku, s nimiž podnikl
okružní jízdu vláčkem a také je pozval na návštěvu
Hrusic. Další příběhy kocourka Josífka můžete sledovat na sociálních sítích.
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a známých vytvořila tento „knižní koutek“. Každé ráno knihy vyskládá do polic, aby byly k dispozici všem kolemjdoucím, jen když prší, je budka prázdná.
Část svazků do knihobudky poskytla
sama paní Svobodová, ale většinu knih
jí přinesli různí lidé z Hrusic, za každý
nový kousek je ráda. V nabídce jsou knihy všech žánrů, např. romány pro ženy,
detektivky, dobrodružné příběhy, dětské
knihy, časopisy i křížovky. Knihu si tam
můžete půjčit a po přečtení vrátit nebo
vyměnit za nějakou svou, případně knihu vrátit do jakékoliv jiné knihobudky.
O knihy je údajně zájem jak mezi turisty, tak i místními. Nejvíce „na dračku“
jdou knihy Josefa Lady.
Redakce

Na září pro vás chystáme další akce.
Již po třetí nás navštíví oblíbená kapela Krajanka Václava Hlaváčka. Její vystoupení je naplánováno na 12. září 2021
ve 14 hodin. Vstupné je 50 Kč.
Dále pro vás chystáme výstavu ilustrátorů Kvítka z čertovy zahrádky, jehož
redaktorem byl pan Lada několik let.
Těšíme se na vaši návštěvu a sledujte,
co se u nás děje na https://hrusice.muzeumbrandys.cz/cz/
Blanka Šubrtová
Koutek pro čtenáře
Od července funguje ve stánku „U Janičky“ nová knihobudka. Paní Svobodová,
která stánek s občerstvením provozuje,
moc ráda čte, a tak s podporou rodiny

Sdělení a názory občanů
Slovo do svých řad aneb Hrusice – Lada
Po zamyšlení nad celkovou situací v obci
v záležitosti Hrusice a Lada jsem se
rozhodl napsat tuto úvahu. Chtěl bych tím
hlavně pomoci v dalším vývoji, který je
pro obec velice důležitý. Budu velmi rád,
když ho uveřejníte, protože bych chtěl obrátit
pozornost veřejnosti k této pro obec tak
závažné problematice. Minulost je varující!
A já bych chtěl pomoci, dokud budu moci!

D

o Hrusic jsem přišel v roce 1968, když jsem
zde dostal možnost koupit parcelu na stavbu
chaty. Chatu jsem pak stavěl na místě, které
nemělo žádný místopisný název, a tak jsme tento prostor nazvali „Osada Slepičárna“, na počest slepičárny
JZD, která tam dříve stála.
A v roce 1984 jsem napsal to „slavné“ memorandum,
ve kterém jsem upozornil na to, že v blížícím se roce
1987 se bude slavit v republice a ve světě 100. výročí
narození Mistra Josefa Lady, což se přednostně dotýká
jeho rodných Hrusic. Napsal jsem tam hodně nápadů,
počínaje vítacími tabulemi, úpravou obce apod., a poslal jsem to radě MNV. Díky panu Františku Čihákovi
to překvapivě bylo zveřejněno i v Hlasu Hrusic.
Tím vlastně začal zápas o znovuzrození Josefa Lady

v Hrusicích. Je totiž dostatečně známo, že do té doby
byl postoj obce i většiny občanů vůči Ladovi značně
negativní, zvláště ten úředně politický. A to bylo také
příčinou toho, že to první, co jsem dostal, bylo velké vynadání, co jsem si to vlastně dovolil. A bylo to
o to strašnější, když já sám jsem byl v Praze politicky
v nemilosti!
A pak na jedné veřejné schůzi občanů, když soudružka předsedkyně KSČ Měchurová prohlásila, že:
„Lada vlastně pro Hrusice nic neudělal!“, jsem já namítl: „Víte, co pro vás Lada udělal? Že se tady narodil! Hrusice jsou jediná obec na světě, kde se narodil
malíř Josef Lada, kterého zná celý svět. A všechno
ostatní záleží jen na vás!“
Pravdou je, že se naše aktivita ujala, lidé se toho
chopili, chodilo se na brigády a obec začala postupně
ladovsky žít. Já jsem založil komisi při MNV, která
úzce spolupracovala s paní Alenou Ladovou a jejím
manželem Janem Vránou, a vše koordinovala. Dokázali jsme udělat hodně práce i akcí a mnoho „dokumentů“ z té doby je k vidění v obci i dnes.
Od té doby však uběhlo cca 35 let a v příštím roce
2022 bychom měli oslavit už 135. výročí narození
našeho slavného rodáka. A já mám dojem, že někdejší nadšení pominulo a vyhaslo. Občanská iniciativa
pana Jiřího Bíny, který na své chalupě č. p. 42 u potoka vytvořil hezký koutek „Lada – Uher“, je obdi-
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vuhodná. A obec by to měla také patřičně zpopularizovat.
V tomto směru je obec prakticky pasivní. Asi k tomu
také přispívají v této době tři zásadní okolnosti. Předně velký „ladysta“ pan František Čihák už dávno nežije, mně je devadesát let a síly odcházejí a Spojené
osady Hrusic pomalu umírají. Vlastní „ladovská“ aktivita obce není prakticky žádná a v souvislosti s příštím
výročním rokem by se měla určitě zlepšit. Nápadů by
bylo dost, ale rozhodně by se hodila nějaká propagační
brožurka pro turisty, podobná té „Vítejte v Hrusicích“
z roku 1987. Za úvahu by stálo pomalování Hrusic podle údajů z knih Josefa Lady (Kronika, Kocour Mikeš
aj.), udělat z toho soutěžní hru pro děti, vytvořit též
originální „hrnky na plot“ apod. I případné nabízení
malých černých kocourků „Mikešů“ s potvrzením původu by z propagačních důvodů mohlo být zajímavé.
Je skutečností, že v relativně krátké době se Hrusice téměř zdvojnásobily. Přišlo mnoho převážně mladších lidí a jejich osobní citový vztah k Mistru Ladovi
je jistě různý, ale spíše vlažný. A tyto občany je třeba
pro tyto myšlenky a akce prakticky získat. I pro celkovou duševní nadstavbu obce je to z perspektivního hlediska velice důležité. Řešení této vážné problematiky
pod heslem „Hrusice – Lada“ a obráceně, jak po spole-

FARNOST

České nebe – pokračování
Svatá Ludmila

Prožíváme Rok svaté Ludmily – 1100 let od její
mučednické smrti, lépe řečeno od jejího vstupu
do nebe. Připomeňme si její životopis.

N

čenské, propagační, i po ekonomické stránce považuji
za tak důležité, že by asi nebylo od věci zřídit v zastupitelstvu obce přímo samostatný referát.
Ve své době se kocour Mikeš urazil, opustil Hrusice
a odešel do světa, ale pak pochopil, že v Hrusicích je
mu nejlépe a vrátil se. Udělejme všichni podle svých sil
a možností něco pro to, aby to byla skutečně pravda.
Už výše jsem uvedl, že na počátku všeho mého snažení bylo to vynadání. Moje široká aktivita představovala také dosti značné finanční náklady, na které jsem
však tehdy jako pronásledovaný měl velmi malé příjmy.
Já jsem o nich nemluvil a pak se osudově stalo, že se mě
na to nikdo nezeptal a nakonec jsem nedostal ani korunu! Na podobné „odměny“ jsem však byl ve svém životě zvyklej, a tak jsem toho také nikdy nelitoval. Spíše
jsem i dnes na to trochu hrdej. A něco obdobného v této
době prožívám i ve svém rodinném životě. To známé
přísloví se opět projevuje. Je to prostě osud...
Závěrem této své úvahy bych chtěl vyjádřit přání,
aby naše Hrusice byly vždy hrdé na to, že jsou rodnou
obcí Mistra Josefa Lady, a aby také podle toho žily
a vypadaly. A aby se v tomto směru nikdy nevrátila
doba, jaká tady panovala před rokem 1987!
Ing. Miloslav Milostný
čestný občan a šerif Spojených osad Hrusic

arodila se kolem roku 860 a pocházela z knížecího rodu pšovského v severních Čechách.
Když její manžel, kníže Bořivoj, krátce
po sňatku přijal křest od sv. Metoděje na Velehradě
(874), stala se i ona křesťankou a v opravdové víře
a v lásce k slovanské bohoslužbě vychovala nejen své
syny Spytihněva a Vratislava, ale i vnuka Václava.
Staré životopisy vyzdvihují její horlivost v šíření křesťanství a dobročinnost. Nespokojení pohanští velmoži
se po smrti Vratislava (921) spojili s jeho manželkou
Drahomírou a nechali Ludmilu najatými vrahy usmrtit 15. 9. 921 na jejím vdovském sídle Tetíně u Berouna. Když nastoupil na trůn její vnuk Václav, dal přenést tělo této první české svaté mučednice do baziliky
sv. Jiří na Pražském hradě (925).
Papež František vyhlásil poslední neděli v červenci,

letos 25. 7., Světovým dnem prarodičů. Rodiče se většinou dobře starají o stravu a oblečení svých dětí, ale už
méně o jejich víru. Třeba dají své dítě i pokřtít, ale pak
už ho ve víře nevychovávají. Buď na to nemají čas, nebo
ani sami ve víře nevynikají. A tak nastupuje úloha
pro babičky a dědečky, pokud jim to rodiče dětí dovolí.
Svatá Anna to neměla těžké s výchovou ve víře své
dcery Marie a ještě méně svého vnuka Ježíše, pokud
se jeho narození dočkala.
Svatá Ludmila dohání, co matka Drahomíra ve výchově svého syna Václava zanedbala. Asi se to Drahomíře moc nelíbilo, když nakonec nechala svou tchyni
zavraždit. Ale přesto seménko víry už v duši Václava bylo zaseto. Tak děti, které vychovávají prarodiče
ve víře, mají cestu ke Kristu, a třeba i ke svatému křtu
v dospělosti lehčí než ty, které o Bohu nic nevědí.
Kéž prarodiče prosí svatou Ludmilu o pomoc a jsou
si vědomi svého úkolu vychovávat vnoučata ve víře.
P. Ivan Kudláček
farář mnichovicko-hrusické farnosti
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Kalendář akcí
25. září – Hrusický dobroběh – tentokrát
pro hospic Dobrého pastýře v Čerčanech
Spolek Hrusický dobroběh se ve spolupráci s obcí rozhodl také letos zorganizovat Hrusický dobroběh. Třetí
ročník této akce se uskuteční v sobotu 25. září. Běh
bude opět součástí Poháru Ladova kraje a výtěžek
z něj půjde na dobročinné účely, tentokrát pro hospic
Dobrého Pastýře v Čerčanech, který provází pacienty
na sklonku jejich života.
Zázemí běhu (start i cíl) bude na fotbalovém hřišti.
Akce se bude konat od 9 do 16 hod. a vystoupí na ní
hudební kapela Amatéři.
Jsou naplánovány celkem tři trasy: 12 km, 5 km
a pro děti několik tras přímo na fotbalovém hřišti. Organizace akce bude vyžadovat, tak jako v minulých letech, spolupráci s dobrovolníky. Velmi si vážíme toho,
že při minulých ročnících velmi pomohly hrusické
spolky. Věříme, že pomohou také letos.
Zveme jak běžce, tak všechny sousedy v Hrusicích.
Registrace probíhá na www.hrusickybeh.cz

Podpořte hrusické běžce a udělejte z nich „sbírkového
hrdinu“. Posílejte příspěvky na bankovní účet Hrusického dobroběhu 2701829224/2010 a do poznámky napište jméno vámi podpořeného běžce. Zvýšíte
tím celkový finanční příspěvek pro čerčanský hospic.
Sbírkového hrdinu pak vyhlásíme v den akce.
Ivana Plechatá

sobota
25. 9. 2021

Hlavní závod 12 km (Hrusice, Turkovice,
Lensedly, Hrušov), start ve 12.00 hod.
Trasa 5 km v okolí Hrusic,
start ve 12.00 hod.
Dětský okruh na hřišti,
start v 10.00 hod.

Výtěžek ze startovného bude tentokrát věnován na provoz hospice Dobrého pastýře v Čerčanech.
Doprovodný program: Hudební vystoupení kapely Amatéři J. Skály
Hrusický dobroběh podpořili:

od 27. 9. do 3. 10. 2021
Svatováclavská pouť
28. 9. v 10 hod.
Poutní mše sv. v kostele
sv. Václava
28. 9. v 18 hod.
Koncert Škampova kvarteta
v kostele sv. Václava
Uzávěrka dalšího čísla
Hlasu Hrusic bude 12. září 2021.
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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