První písemná zmínka o Hrusicích je uchovaná v panovnickém dekretu Přemysla Otakara I., vydaném na Pražském hradě 17. ledna 1205.
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Staré domy mají svůj půvab,
jsou to dominanty, které utváří
atmosféru daného místa,
schraňují vzpomínky na minulost.
Zub času ale nepřestává hlodat
a postupně ubírá na jejich
půvabu.
ěkdy se podaří chátrající
budovu „vzkřísit“ a začít
psát historii novou. Tak se
stalo v Senohrabech, v Hlavní ulici
čp. 33, u vlakového nádraží, kde se
nevyužívaný objekt proměnil v moderní budovu s multifunkčním využitím, přičemž samotná rekonstrukce byla provedena velmi citlivě, s ohledem na tvar i charakter
stavby.
Budova původně sloužila jako
sklad obilí a byla vystavěna na začátku třicátých let 20. století,
svědčí o tom dochovaný letopočet
na jednom ze sloupů v přízemí.
Podél budovy vedla železniční kolej, po které se do ní obilí sváželo.
Od raných devadesátých let prostory využívala ﬁrma JAS, spol. s r.o.,
pro provoz stavebnin a prodej uhlí.
Od roku 2009 byla budova opuštěná, až do roku 2015, kdy společnost
JAS a s ní i tento objekt koupili
manželé Dvořákovi, a následující rok se pustili do rekonstrukce.
V první fázi se věnovali části přilé-
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hající k parkovišti u nádraží,
kterou pojmenovali „depo33“.
Zde vybudovali cyklocentrum
a další prostory, které slouží
jako lékařská ordinace, čekárna, ordinace fyzioterapie
a kosmetické studio. V patře je společenská místnost,
ve které se pravidelně konají
kondiční cvičení, nebo se tyto
prostory dají pronajmout pro
ﬁremní či soukromou akci. V části
nad cyklocentrem se nachází výstavní místnost a ateliér akademického malíře Michala Tomka.
Posuďte sami, jak se rekonstrukce
vydařila… Na obrázcích vidíte foto
budovy z roku 2014 a její podobu

v roce 2020. A pokud byste chtěli
vidět více podobných obrázků, tak
si zajděte do kavárny café33, o které píšeme níže, a prohlédněte si
u šálku dobré kávy fotoknihu, která rekonstrukci zaznamenává.
Redakce
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Na kafíčko, vínečko, něco na zub…
V roce 2020 se rekonstrukce dočkala i spodní část budovy přiléhající k silnici.
O tom, jak by měla vypadat, diskutovali majitelé s architektem Davidem Vávrou při přátelském
posezení u vína v prosinci 2018, a u tohoto prvotního návrhu už zůstalo. Vznikly zde kanceláře,
bytová jednotka a kavárna „café33“ s venkovním posezením.
avárnu provozují dva studenti pražské VŠE, Petra
Kadlčíková a Jan Doubek
z Hrusic. Petra zúročuje své zkušenosti z pražské kavárny, kam chodila dva roky na brigádu. Ve své
kavárně se zaměřují na kvalitu, nebojí se obměňovat nabídku
a zkoušet nové věci, vymýšlejí akce
pro veřejnost a sázejí také na příjemné prostředí, které ozvláštňují
prodejními výstavami obrazů. Při
zahájení činnosti zdobila stěny kavárny díla akademického malíře
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Michala Tomka, v současné chvíli
jsou zde instalovány obrazy Gity
Marcolové, která žije a tvoří v Hrusicích.
Nejčastěji nabízejí kávu Illy,
ale reagují na poptávku od zákazníků a občas zařazují i jinou
výběrovou kávu, měli v nabídce
kubánská či brazilská zrna, která
předtím sami ochutnali, aby měli
jistotu, že jsou kvalitní a chutná. Neméně si dávají záležet také
na přípravě zákusků, které si vyrábějí sami a které obměňují dle
dostupných sezónních surovin.
Rozhovor pro Hlas Hrusic se konal na začátku září a v moučnících
hrál prim červený rybíz…
Dále v kavárně nabízejí kopečkovou zmrzlinu značky Ňam
Ňam, a to řadu Bombato, což jsou
sorbety s vysokým podílem ovoce.
Příchuť „Letní hruška“ se umístila ve dvou prestižních zmrzlinářských soutěžích a zajistila si tak
postup do světového ﬁnále. Nejsme
sice žádní odborníci, ale můžeme
vřele doporučit, je lahodná a není
přeslazená.
Pokud patříte mezi milovníky
vína, mohla by vás zaujmout nabídka moravských a francouzských
vín. Výběr se chystají dále obměňovat a rozšiřovat. Pro prezentaci vín
pořádají degustace. Na konci srpna
svá vína představilo
moravské vinařství
Pavlovín a 8. října
v 19 hod. se bude
konat
degustace
francouzských vín
Les Jamelles. Jste
srdečně zváni!
Aktuálně nabízejí také burčák, který jim dvakrát týd-
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ně přiváží moravský vinař. Burčák
bude v nabídce zhruba do konce
října.
A na co dalšího se můžete těšit?
Do budoucna zvažují také prodloužení otevírací doby, fungovali by
pak i jako vinárna. V blízké době
by o víkendech chtěli nabízet snídaně a brunche. Tak sledujte jejich
Facebook a Instagram, ať vám neunikne žádná zajímavá akce.
A kdy můžete kavárnu navštívit? Mají otevřeno denně, ve všední dny od 13.00 do 18.00 hod.,
o víkendech otevírají už v půl desáté ráno a zavírají v osm hodin
večer. Schválně jestli ve vnitřních
prostorách kavárny objevíte onen
letopočet dokládající zahájení výstavby této budovy, jak zmiňujeme
na začátku článku.
Redakce
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Zasedání zastupitelstva
Vybíráme některé body ze zasedání zastupitelstva obce
konaných dne 24. srpna a 14. září 2021 (kompletní zápisy
ze ZO, včetně příloh, najdete na www.obec-hrusice.cz).

Slib nového zastupitele
Dne 30. června 2021 rezignovala na mandát zastupitele paní Ivana Plechatá, následně 1. července vznikl
mandát náhradníkovi ze stejného uskupení dle pořadí z voleb, panu Jiřímu Kuntovi, který dne 7. července
na tento mandát rezignoval. Další kandidát v pořadí,
paní Lenka Kopecká, rezignovala 22. července. Dne
23. července tak vznikl mandát panu Stanislavu Lakosilovi, který na ZO 24. srpna složil slib zastupitele.
Volba místostarosty obce
Rezignací paní Ivany Plechaté zanikl ke dni 30. června
také mandát místostarosty. Novým místostarostou byl
zastupiteli obce zvolen pan Jan Kopecký.
INFORMACE O PROBÍHAJÍCÍCH AKCÍCH
Obnova informačních cedulí v obci
V součinnosti s Ladovým krajem je nová podoba cedulí
připravena a objednána.
Mobiliář a osvětlení v parku Josefa Lady
Mobiliář (lavičky, koše, posezení k dětskému hřišti
a stojany na kola) je objednán, v parku také dojde k výměně halogenových svítidel za sodíkové. Realizace se
předpokládá na přelomu září a října.
Oprava místní komunikace na Hubačov
Proběhne v druhé polovině měsíce září.
V ulici U Potoka byly nainstalovány zpomalovací prahy.
Ošetření stromů v obci
Dendrologové provedli v obci v posledním srpnovém
a prvním zářijovém týdnu důkladnější prořez dřevin
pro zvýšení bezpečnosti obyvatel a odborně ošetřili novou výsadbu v okolí dětského hřiště.
Výstavba veřejného osvětlení v ulici Ke Hrušovu
Dědické řízení po zemřelém majiteli pozemku, které
zdrželo jednání, je již ukončeno, realizace se předpokládá na podzim tohoto nebo na jaře příštího roku.

ní sítě vejde v platnost okamžikem zapsání uliční sítě
do registru územní identiﬁkace (RUIAN). S ohledem
na konání voleb do Poslanecké sněmovny zastupitelstvo rozhodlo, že zápis bude proveden až po těchto volbách, tedy nejdříve 11. října 2021. O této změně budou
občané následně informováni na stránkách obce, vývěskách nebo skrze mobilní rozhlas (SMS, e-mail, sociální média). Jakmile se tak stane, bude totiž nutné
si vyřídit nový občanský průkaz. Podrobněji k výměně
OP níže v aktualitách z OÚ.
Investice do podílových fondů
Jelikož roste inﬂace a ﬁnanční prostředky v rezervě leží
na bankovních účtech, kde pouze ztrácejí svoji hodnotu,
schválilo zastupitelstvo převod 5 mil. Kč, které má v rezervě na bankovním účtu vedeném u ČNB, na nákup
podílových listů fondu kolektivního investování Czech
Real Estate Investment Fund (ISIN LI0294389098).
V podílových fondech je plánováno zhodnocení lehce
pod hodnotou inﬂace. Zároveň se jedná o velice konzervativní fond s rizikovostí 2 s garantovaným nulovým
zhodnocením, tedy obec nemůže jít v investici do záporu. S ohledem na tuto skutečnost bylo schváleno i rozpočtové opatření pro tuto ﬁnanční operaci.
Dodatek ke smlouvě
Zastupitelstvo schválilo dodatek smlouvy se společností Asekol, které předáváme vysloužilý elektroodpad.
Dodatek se týká pouze úpravy smlouvy z důvodu nové
legislativy.
Pronájem obecních pozemků
Zastupitelstvo pronajalo části obecních pozemků o celkové rozloze 766 m2, které se nacházejí pod dálničním
mostem „Šmejkalka“, a to společnosti IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s., za účelem záboru
pro rekonstrukci výše zmíněného mostu.
Věcné břemeno
Zastupitelstvo souhlasilo s věcným břemenem společnosti ČEZ distribuce ve formě umístění kabelu nízkého
napětí do komunikace vedoucí „K Truhlárně“. Za věcné
břemeno uhradí společnost ČEZ distribuce jednorázovou náhradu ve výši 2 000 Kč.

Zavedení uliční sítě v obci
S ohledem na rozrůstání obce, rozmach doručovacích
společností, kdy dochází k neustálým záměnám mezi
čísly popisnými a evidenčními, a k lepší orientaci domácích i návštěvníků naší obce rozhodlo zastupitelstvo obce Hrusice o zavedení uliční sítě. Zavedení ulič-
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Další zasedání zastupitelstva
se bude konat

v úterý 12. října 2021 od 18.30 h
v budově obecního úřadu
nebo jej můžete sledovat on-line.
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Aktuality z obecního úřadu
Výměna občanských průkazů
Dne 30. srpna 2021 proběhla
schůzka starosty obce a tajemníka
MěÚ Říčany, kde byl diskutován
způsob, jakým se bude výměna OP
provádět. S ohledem na elektronizaci a biometrii občanských průkazů není možné zřídit v naší obci
detašované pracoviště. Proto byly
na MěÚ v Říčanech vyjednány
speciální hodiny pouze pro občany
obce Hrusice.
• úterý a čtvrtek od 13.00
do 15.00 hod.
• pátek od 7.00 do 11.00 hod.
• nebo standardní úřední hodiny
MěÚ Říčany
Jelikož je možné obsloužit ve speciálních úředních hodinách vždy
jen cca 10 žadatelů za hodinu, bude
na stránkách obce zřízena sdílená tabulka, kde si budete moci čas
v těchto zvláštních hodinách rezervovat. Samozřejmě se můžete obrátit i na obecní úřad Hrusice, kde
vám čas zarezervují, případně pomohou s odvozem nemohoucích občanů do Říčan. Nemohoucí občané
pak mohou pracovníky obce zplnomocnit k tomu, aby jim následně občanský průkaz vyzvedli a doručili.
Speciální úřední hodiny budou pro občany Hrusic k dispozici
do konce prosince roku 2021.
Změna úředních hodin
OÚ Hrusice
Pondělí: 7–12 a 13–17 h
Středa: 7–12 a 13–17 h
Volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR
Volit do Poslanecké sněmovny bude v Česku možné v pátek 8. října
od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 9. října od 8.00 do 14.00 hodin.
V těchto volbách volí pouze občané
ČR, a to v obci, ve které jsou přihlášeni k trvalému pobytu.
Chce-li občan volit mimo trvalé

bydliště, musí na svůj obecní či zastupitelský úřad doručit žádost
o voličský průkaz buď písemně
do 1. října, nebo osobně do 6. října
do 16.00 h. Obecní úřady začnou
voličské průkazy vydávat 23. září
2021. Žádost o vydání voličského
průkazu naleznete na stránkách
obce („Důležité informace“ – volby).
Pokud by někdo z občanů Hrusic
z důvodu tělesné nemohoucnosti
požadoval, aby k němu volební komise došla, nechť kontaktuje obecní úřad (netýká se občanů v karanténě, ti místní mobilní volební
komisi užít nesmí).
Pro voliče v izolaci/karanténě
z důvodu covidu-19 bude spuštěno
speciální hlasování v následujících
termínech:
• Ve středu 6. října od 8.00
do 17.00 h z auta na volebních
drive-in stanovištích.
• Ve čtvrtek 7. října (8.00– 22.00)
a v pátek 8. října (8.00–18.00)
v krajskou hygienickou stanicí
uzavřených pobytových zařízeních
typu LDN, sociálních službách nebo domovech důchodců, kam se dostaví komise pro hlasování.
• V pátek 8. října (8.00–22.00)
a v sobotu 9. října (8.00–14.00)
do zvláštní přenosné volební
schránky v místě izolace/karantény. Objednat příchod komise je
nutné od čtvrtka 7. října do 20.00
na tel. čísle, které zveřejní příslušný krajský úřad. Telefon a umístění drive-in stanovišť oznámí kraj
nejpozději do 23. září. Tyto informace budou následně k dispozici
na webu obce nebo na stránkách
ministerstva vnitra https://www.
mvcr.cz/volby. Každý volič obdrží
hlasovací sady nejpozději 5. října.
Pokud se tak nestane, může si je
opět vyžádat ve volební místnosti.
Volební místnost je umístěna
v budově obecního úřadu Hrusice,
Hrusice 142.
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Zprávy z MŠ

ŠKOLKA
Vážení čtenáři Hlasu Hrusic,
chtěla bych vás seznámit
s děním u nás ve školce.
Prázdniny utekly velice rychle
a ve chvíli, kdy nastoupíme
na tzv. přípravný týden,
mám dojem, že jsem nasedla
do rozjetého vláčku, protože
příprava na nový školní rok
je hodně rychlá.
ěhem prázdnin jsme řešili zakoupení nové myčky
na nádobí, což byla docela stresující záležitost. Myčku
se totiž podařilo uvést do provozu
až 31. srpna někdy pozdě odpoledne, což rozhodně neodpovídalo
mým představám.
O prázdninách byla vymalována celá budova školky, o úklid se
postarala paní Šárka Brummerová a Edita Matuskowiesová, a moc
jim za to děkuji.
V červnu jsem psala, že se k nám
do školky přihlásilo deset dětí a můžeme jich stejný počet přijmout,
to by bylo v pohodě. Ale vzhledem
k tomu, že v Mateřské škole Senohraby otevřeli třetí třídu, tak nám
odebrali tři děti. Oslovila jsem tedy
maminky, které u nás byly u zápisu vloni a jejichž děti nebyly přijaty. Do začátku prázdnin jsme přijali dvě děti, ale jedno místo bylo
pořád volné. Vzhledem k velkému
zájmu o místo ve školce v minulých
letech jsem byla touto situací dost
překvapena. Nicméně všechno dobře dopadlo, máme plný stav, což je
24 dětí.
Přijaté byly tyto děti: Anička
Bělohradská, Pepinka Hejková,

B

ŠKOLKA

Parkování
v Říčanech

Alžbětka Novotná, Barunka Novotná, Nikolka Pazderová, Apolenka Polívková, Emička Procházková, Matyášek Skalický, Kristýnka Svobodová
a Maxík Zimerhakl.
Schůzka s rodiči se konala 30. srpna 2021, roOd 16. srpna funguje v Říčanech
diče se dozvěděli vše podnový parkovací systém – jsou zde
statné a důležité pro celý
zavedeny parkovací zóny.
průběh školního roku.
Začínají i kroužky pro
Veškeré informace, včetně maděti, keramika s Martipy parkovacích zón, rozmístění
nou Jírovou, angličtina
parkovacích automatů a způsos Dagmar Chýlovou, ﬂétna
bech úhrady parkovného, jsou
s Hankou Skálovou.
k dispozici na odkazu: https://
V září nás čekají dvě
parkovani.ricany.cz/
divadla, nyní si užíváme
Provoz placených zón je od ponkrásného počasí, chodíme
dělí do pátku 8–18 hod.
do lesa – děti si tvořily „lesní parfém“ (papírový kelímek, který ozdobily a naplnily lesními vůněmi – borová větvička, kůra stromu, šiška, šípek
atd.). Poznáváme Hrusice a okolí, abychom věděli, kde žijeme.
Přeji vám i nám klidný rok, bez omezení provozu, hodně zdraví
a sluníčka.
Lenka Rajdlová,
ředitelka MŠ Hrusice

FARNOST

České nebe – pokračování
Eucharistický světec svatý Václav

vatý Václav je nám blízký hlavně proto, že je mu zasvěcen hrusický kostel.
Je patronem naší farnosti, zvláště ministrantů. Sám chodil rád ministrovat. V noci
se modlil v kostele, připravoval chléb a víno
ke mši svaté. Proto jej nazýváme eucharistickým světcem.
Ježíš Kristus je v kostele ve svatostánku,
kde se za nás nonstop modlí (24 hodin denně,
7 dní v týdnu, nemá žádné volno).
V době silné pandemie jsme měli Ježíše vystaveného několik minut po mši svaté na oltáři v monstranci kvůli těm, kdo sledovali mši
svatou online. Nyní máme být tou živou monstrancí my sami.
Jistě tou nejmilejší a nejkrásnější monstrancí
pro Ježíše byla Panna Maria. Ježíš v ní nebyl
jen pár minut, ale devět měsíců. Tělo a krev

měl z Panny Marie. Tak i při adoraci můžeme
na toto spojení Ježíše a Panny Marie myslet.
Svatý Václav chodil rád ke svatému přijjímání. Mnozí nechodí, protože jim chybí
v
víra nebo si svůj život nějak zkomplikovali
a nemohou.
Mše svatá je zpřítomněním Kristovy oběti na kříži. Nemáme chodit na mši svatou
jjen pasivně, jako do divadla. Máme se jí aktivně účastnit tím, že své těžkosti a starosti
spojíme s Kristovou obětí, a tak Ježíši pomáháme zachraňovat svět.
Kéž Kristus ve svatostánku, ve svatém
přijímání, při mši svaté je pro nás tím nejdražším, jako byl pro eucharistického světce svatého Václava.
P. Ivan Kudláček,
farář mnichovicko-hrusické farnosti

S
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KULTURA

Co nového v Památníku Josefa Lady
a jeho dcery Aleny
Dne 12. září 2021 již tradičně vystoupila
na zahradě Památníku Josefa Lady
a jeho dcery Aleny oblíbená kapela
KRAJANKA Václava Hlaváčka,
která si i u nás v Hrusicích našla
spoustu příznivců.
echový orchestr Krajanka vznikl v roce 1990
a od počátku je jejím kapelníkem Václav Hlaváček. Koncerty doma i v zahraničí, účinkování v televizi a rozhlase hovoří o úspěších, které
zařadily Krajanku mezi špičkové dechové orchestry
Čech a Moravy.
Vystoupení Krajanky bylo zároveň i zahájením venkovní výstavy ilustrátorů Kvítka z čertovy zahrádky.
KVÍTKO Z ČERTOVY ZAHRÁDKY bylo od roku
1925 nedělní humoristickou přílohou významného
deníku ČESKÉ SLOVO, které vycházelo už od roku
1907. Díky přitažlivému obsahu a zpracování se Večerní České Slovo stalo již ve 20. letech nejrozšířenějším deníkem v Československu a mělo i své regionální
mutace. Ve 30. letech neměl tento večerník co do velikosti konkurenci v celé střední Evropě. Jeho náklad
dosahoval i více než 500 000 výtisků denně.
Osmistránková nedělní příloha Kvítko obsahovala
kreslené vtipy a humorné povídky.
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V roce 1925 se stal jejím redaktorem právě Josef
Lada, v redakci pak pracoval až do roku 1940.
Josef Lada měl vytříbený smysl pro humor – a jak
zmiňuje ve své autobiograﬁi Kronika mého života: „Kdo
je čistotný a veselé mysli, může býti stále zcela zdráv.
Protože pak veselá mysl je podmíněna z velké části
dobrým humorem, měli by být humoristé uznáváni
za tak důležité činitele, jako nejlepší lékaři.“
Ale nejen Josef Lada sám kreslil vtipy do této přílohy, též vybíral vtipy a obrázky jiných známých ilustrátorů humoristů, a my bychom vám rádi postupně
představili alespoň některé z nich.
Tímto vás srdečně zveme na tuto výstavu a těšíme
se na vaši návštěvu.
Za PJLA Blanka Šubrtová,
muzejní edukátor, průvodce a výtvarník

Uzávěrka dalšího čísla Hlasu Hrusic bude
15. října 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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