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Vše nejlepší v roce 2022

Vážení čtenáři, v novém roce ať se vás drží dobrá nálada a pohoda.
Buďte vděční za každou chvíli, kdy se cítíte dobře, nic vás nebolí a na tváři máte úsměv.
To vás posílí pro náročnější chvíle, které život přináší. Přejeme vám, ať je jich co nejméně.

N

a úvod lednového čísla Hlasu Hrusic si ještě
pojďme připomenout několik pěkných akcí,
které se povedlo uspořádat v prosinci.

Mikulášská nadílka – neděle 5. prosince 2021
Děti se letos potkaly s Mikulášem, andělem a čerty
na čerstvém vzduchu. Nadílka je z důvodu protiepidemických opatření čekala před obecním úřadem,
bez doprovodného programu. Ale nuda nebyla, čerti
budili hrůzu a pár „zlobilů“ dokonce skončilo v pytli. Mikuláš s andílkem vnášeli pohodu, vyslechli
spoustu krásných básniček a písniček a rozdali dětem dobroty.

Vánoční zastavení – pátek 17. prosince 2021
Další akce se konala o dva týdny později. Lidé se
v předvánočním shonu zastavili u obecního úřadu,
aby si popovídali se svými známými a přáteli, pozdravili se s těmi, které už dlouho neviděli, a poslechli si hrusické Amatéry. Kapela hrála hlavně vánoční
písně a koledy. Velmi zapůsobila skladba Ladův Betlém od Františka Nedvěda s refrénem: „Do dětských
postelí hrusický kostelík svítí zimní tmou a děti v posteli vědí, že dospělí do snů nemohou.“
Kapela nás vánočně naladila, děti se vyřádily a dospěláci poklábosili. Kdo přišel, strávil pěkný večer,
kdo to nestihl, snad dorazí za rok.

ZPRÁVY

Z OBCE

Betlémské světlo –
sobota 18. prosince
2021
Plamínek z Betléma
doputoval i do Hrusic.
V prostorách hasičské
zbrojnice si ho lidé mohli přenést do svých luceren a svítidel. „Světlo
od Ježíška“ je symbolem míru, lásky, naděje
a přátelství.
Redakce

Zasedání zastupitelstva
Vybíráme některé body ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 14. prosince 2021
(kompletní zápis ze ZO, včetně příloh, najdete na www.obec-hrusice.cz).
astupitelstvo vzalo na vědomí informaci starosty o udělení pokuty ze strany ÚOHS ve výši
2 000 Kč za nezveřejnění Smlouvy o dílo na portále zadavatele v zákonem stanovené lhůtě (srpen
2018). Podnět podal Krajský úřad na základě kontroly
Ministerstva ﬁnancí.
Zastupitelstvo schválilo střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022–2025, ze kterého se vychází při tvorbě
rozpočtu na daný rok.
Zastupitelstvo schválilo rozpočet obce Hrusice
na rok 2022. Rozpočet byl schválen jako schodkový, kdy případný schodek bude uhrazen z rezervy.
Do příjmové části se nemohou v tuto chvíli započítat
případné dotace na investice, které chce obec uskutečnit v roce 2022.
Plánované investice:
• Oprava místní komunikace Na Hrádka
• Oprava chodníků
• Projektová dokumentace na novou budovu MŠ
• Napojení obce na vodovod (Želivka)
Příjmy: 15 460 400 Kč
Výdaje: 28 841 500 Kč
Stav na bankovních účtech, investic a pokladny
k 31. 12. 2021 je 24 114 353 Kč, z úvěru poskytnutého
na kanalizaci zbývá doplatit 2 068 407 Kč.
Zastupitelstvo zplnomocnilo starostu obce k provádění rozpočtových opatření na příjmové stránce
i pro rok 2022.
Zastupitelstvo schválilo změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 10/2021 (je přílohou zápisu ze ZO
na webu obce).

Z

Zastupitelstvo schválilo dodatek smlouvy mezi obcí
Hrusice a společností FCC ohledně likvidace odpadu. Po podepsání smlouvy bude smlouva zveřejněna
na portálu zadavatele.
Zastupitelstvo schválilo smlouvu o zajišťování a ﬁnancování dopravní obslužnosti autobusové dopravy mezi
obcí Hrusice a Středočeským krajem. Obec bude na linkové autobusy v roce 2022 doplácet 409 tis. Kč.
Zastupitelstvo schválilo poskytnutí jednorázové ﬁnanční odměny paní J.K. za několikaletou péči o budovu č.p. 73 (bývalý klášter) a jejího bezprostředního
okolí ve výši 15 000 Kč.
Zastupitelstvo schválilo ﬁnanční příspěvek ve výši
5 000 Kč základní organizaci Včelařů.
Zastupitelstvo souhlasilo s přijetím daru „Ladovského
Betléma“ do vlastnictví obce Hrusice.
Zastupitelstvo obce navrhlo a odsouhlasilo poskytnutí
mimořádné odměny starostovi, a to ve výši jednonásobku měsíční odměny, která mu náleží za výkon jím
zastávané funkce. Důvodem je jeho mimořádné pracovní nasazení při uvedení obecního úřadu do funkčního stavu, modernizaci a optimalizaci chodu obce,
dále výkon činností pro obec, které dalece přesahují
povinnosti starosty obce.

Příští zasedání zastupitelstva
se bude konat

v úterý 15. února 2022 od 18.30 hodin
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v budově obecního úřadu
s možností sledování on-line.

ZPRÁVY

Z OBCE

Aktuality z obecního úřadu
roběhla výměna všech informačních panelů „Pohádkové
Hrusice“. Projekt „Nový mobiliář pro obec Hrusice“ je ﬁnančně
podpořen SZIF na základě Programu rozvoje venkova ČR na období
2014–2020, Podpora provádění
operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje.

P

• Proběhla instalace uličního značení, které je kompletně namontováno.
• Proběhla oprava komunikace
Hubačovská v její spodní části.

ŠKOLKA

V celé délce byl položen recyklát, který byl následně
zhutněn a zastříkán asfaltovou emulzí.
• Dne 1. prosince 2021 nabyl účinnosti nový Územní
plán obce Hrusice.
• Připojení obce na Želivku – společnost VRV oslovuje majitele
pozemků dotčených plánovanou
stavbou. Někteří vlastníci s uložením nesouhlasí, a tak se budou
muset hledat jiné varianty vedení
trasy.

• Demograﬁe v Hrusicích za rok
2021
Narozeno: 10 dětí
Zemřelo: 5 občanů
Celkový počet obyvatel v obci je
896 (v roce 2020: 879) s věkovým
průměrem 38,59 roku.

Zprávy z MŠ

Vážení čtenáři,
vzhledem k tomu, že jsem nestihla prosincové vydání Hlasu Hrusic, dovolte mi, abych
vám všem popřála hodně zdraví a štěstí v novém roce. Budeme všichni doufat, že bude
lepší než ten minulý.
Naše školka se sice do konce
roku 2021 vyhnula uzavření z
důvodu covidu-19, ale tak vysokou nemocnost dětí jsem ještě nezažila, a to pracuji
ve školství už docela dlouho. Již po týdnu začaly děti
,,odpadat“ s z důvodu rýmy, kašle, zánětu průdušek
apod. A to i ty, které už k nám chodí delší dobu. Tahle
situace nás provázela až do začátku adventu.
Chtěla bych vám napsat něco o tom, co jsme ve školce
podnikali v adventním čase. Bohužel naplánovaný lampionový průvod jsme museli kvůli opatřením zrušit. Také
návštěvu Mikuláše jsme museli oželet, ale uspořádali
jsme si mikulášskou besídku – paní učitelky, společně
s dětmi, přišly převlečené za andílky a čertíky. Užili jsme
si tanec, zpěv a soutěžení. I dárky děti dostaly – adventní
kalendář, balíček se sladkostmi a krabici vitamínových
dobrot. Děkuji obecnímu úřadu i rodičům za dárky.
Společně jsme pekli medové perníčky, které si děti
původně měly zdobit s rodiči na vánočních dílnách,
jež se nakonec konaly bez účasti rodičů. Vyráběli jsme
sněhuláčky a andílky ze šišek, vánoční stromečky

a užívali si společně vánoční
atmosféru. Děti pro rodiče připravily přání a malý dáreček
pro radost.
Jako každý rok i k nám
do školky přišel Ježíšek
a přinesl nám nové hračky,
proběhla slavnostní svačina a zazpívali jsme si koledy
u stromečku. Pořídili jsme
videozáznamy a zveřejnili je
v naší neveřejné galerii, aby rodiče nebyli o nic ochuzeni a mohli se podívat, jak to jejich dětem zpívá.
Užívali jsme si i dva dny krásného zimního počasí
a jízdu na nových sněhových lopatkách, bohužel to nevydrželo dlouho. Také za námi přijelo několikrát divadlo s hezkými pohádkami.
Krásný nový rok 2022.
Lenka Rajdlová a všichni ze školky
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KULTURA

Vánoční koncerty
Vážení obyvatelé Hrusic,
čtenáři Hlasu Hrusic,
v prosincovém čísle jste mohli nalézt plakát lákající
na termíny koncertů a mší s hudebním doprovodem
Rybovy mše vánoční. Jak jste ale asi zjistili, pod tíhou pandemických okolností jsme nakonec po těžkém
zvažování dospěli k rozhodnutí, že i pro Vánoce 2021
všechna naše vystoupení České mše vánoční od Jakuba Jana Ryby zrušíme. Tedy včetně hudebního
doprovodu mše svaté v Hrusicích. Věřte nám, velice
nás to mrzelo, ale v rozjitřené situaci, jaká v prosinci
panovala, jsme jiné rozumné bezpečné řešení nenašli.
Omlouváme se, pokud vás náš plakát natěšil na návrat tradice.
Nyní již je sice po Vánocích, nicméně beneﬁčním aktivitám se meze nekladou. Výtěžek z našich koncertů
pravidelně pomáhá Dětskému centru Chocerady. Když
už jste jej nemohli podpořit příspěvkem do kasičky
na našich koncertech, zvažte, prosím, možnost přispět

FARNOST

K

na účet – informace naleznete na našich internetových
stránkách www.rybovky.cz.
Co na závěr? No přece přání všeho dobrého v dobách
příštích, potřebné množství imunity a souvisejícího
zdraví a nezlomný optimismus pro nadcházející rok,
abychom se již za 11 měsíců zase všichni setkali.
KDE?? NO PŘECE U MUZIKY!!!
S pozdravem a s díky vám všem a vašim blízkým vaši
Pepík Zicha, Štěpán Vydrař a další

České nebe – Svatá rodina

aždý národ má v nebi své svaté. Ale v žádném
z nich nemůže chybět Svatá rodina.

Od 8. prosince 2020 do 8. prosince 2021 byl rok zasvěcený svatému Josefu. Svatý Josef byl zasnouben
s Pannou Marií, a najednou přišel posel z nebe s jiným návrhem. On ho ale neposlal „do háje“, protože
Bohu se neodporuje. Josef měl být pěstounem Pána
Ježíše a ochráncem celé církve a tuto úlohu výborně
splnil.
Panna Maria byla snoubenkou svatého Josefa.
Ale anděl měl pro ni lepšího snoubence, a sice samotnou třetí božskou osobu, Ducha Svatého. A přitom
Panna Maria nemusí Josefa opustit (on ji chtěl propustit, když se dozvěděl, že čeká dítě, ale ne s ním). Když
plníme vůli Boží, Bůh se postará a všechny problémy
vyřeší, ne vždy úplně sám, ale i s naší spoluprací.
Hlavní postavou Svaté rodiny je jistě Ježíš Kristus
– druhá božská osoba. Nepřichází na svět ze zvědavosti, jaké to je, žít mezi lidmi, a dokonce mít lidské
tělo, ale přišel, aby za nás umřel na kříži, aby nás za-

chránil pro nebe. Vidíme tak blízkou souvislost mezi
Vánocemi a Velikonocemi.
Milujme Svatou rodinu, ať už jednotlivě každou
osobu, či celou tuto pozemsko-nebeskou Trojici. Kéž
Svatá rodina je vzorem i pro dnešní rodiny.
Žehná P. Ivan Kudláček,
farář mnichovicko-hrusické farnosti
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SDĚLENÍ OBČANŮ
Dne 28. prosince 2021
zemřel ve věku 65 let náš kamarád
a bývalý chatař

pan Zdeněk Kraucher.
Kdo jste ho znali, věnujte mu
tichou vzpomínku.
Za osadu Na Hrádkách
Honza Hejk

Varování Policie ČR
Pozor, senioři jsou v ohrožení!
Starší lidé patří dlouhodobě mezi nejohroženější skupiny naší společnosti. Jejich mnohdy
osamocený způsob života, důvěřivost a především touha po sociálním kontaktu z nich dělá
snadný cíl a přitahuje k nim pozornost různých zlodějů, podvodníků a násilníků.

enioři jsou v tomto kontextu nejčastěji obelháváni legendou VNUK. To znamená, že pachatel
se prostřednictvím telefonního hovoru začne
vydávat za rodinného příslušníka, nejčastěji vnuka,
který se dostal do tíživé životní situace a pod tlakem
smyšlených okolností a časové tísně potřebuje rychlou ﬁnanční výpomoc. Přičemž podvodný „navolávač“
nepochybuje o tom, že senior v obavě o své vnouče
na vyjednávání a podvod přistoupí.

S

„Ahoj babi, hádej, kdo volá?“ Takto obvykle začíná
telefonát, který může mít pro důvěřivého seniora nedozírné následky. Nic netušící babička nebo dědeček
osloví volajícího jménem a už se začne roztáčet kolotoč se smyšleným srdcervoucím příběhem, ve kterém se potomek, samozřejmě ne vlastní vinou, dostal do svízelné situace například po autonehodě.
Nutně potřebuje peníze většinou v desítkách tisíc
korun. A protože si pro ně z různých, samozřejmě
smyšlených důvodů nemůže přijít osobně, protože je
například v nemocnici nebo na služebně policie, posílá k babičce kamaráda nebo kamarádku. Smluví si
signál pro předání hotovosti a nic netušící senior odevzdá peníze do rukou neznámého člověka.
Jiný falešný příběh může být motivovaný starostí
o vnuka, a to tak, že se pachatel vydává za ošetřujícího lékaře. „Dobrý den, jsem ošetřující lékař vašeho
vnuka, kterého k nám do nemocnice přivezli s vážným zraněním, vyžadujícím nadstandardní léčbu,
která není hrazena z veřejného zdravotního pojištění.“ Velmi distingovaná a profesionální konverzace
opět s časovým nátlakem a neodkladností provedení
lékařského úkonu snadno seniora přesvědčí o reálnosti situace.
Dalším manipulativním příběhem z nemocničního
prostředí je telefonát ﬁktivního nemocničního lékaře, který seniorům lživě tvrdí, že jejich příbuzný
(syn, vnuk, synovec, dcera) zavinil dopravní nehodu,
při níž zranil malé dítě. Lékař nyní volá jménem příbuzného, který se měl s poškozenými z dopravní nehody domluvit na ﬁnančním vyrovnání, neboť v dů-

sledku překousnutého jazyka či rozrušení nemůže
příbuzný mluvit.
Situace je vážná, okradený senior mnohdy přijde
o veškeré své ﬁnanční prostředky. Zažívá existenční
problémy, zdravotní a psychické dopady z prožitého
traumatu a naletění podvodníkovi. Následky mnohdy bývají fatální.
Proto jsme přistoupili k aktivní osvětě prostřednictvím telefonního kontaktu realizovaného robotem.
Seniorům se staročeskými jmény a pevnými linkami
bude doma vyzvánět telefon s následujícím vzkazem:
„Dobrý den, varování Policie České republiky. Věnujte, prosím, pozornost tomuto oznámení. Pokud se vás
bude někdo snažit přesvědčit, že je váš příbuzný nebo
že vašeho příbuzného zastupuje jako doktor či notář
a bude od vás chtít poslat peníze na účet nebo si je
bude chtít u vás sám vyzvednout, vždy si tuto informaci ověřte a v případě podezření kontaktujte, prosím, Policii České republiky, a to na telefonním čísle
158. Děkujeme. Policie České republiky.“
Nedílnou součástí potírání zločinu je proto prevence
v různých podobách.
Seniorům proto radíme:
• Každý podobný telefonát si okamžitě ověřte. Zavolejte vnukovi nebo vnučce, kteří vám měli údajně
volat, případně nejbližším příbuzným.
• Pokud zjistíte, že vám opravdu nikdo z rodiny nevolal, volejte Policii ČR na linku 158 a sdělte jim skutečnosti vyplývající z telefonátu.
• Na policii (linka 158) se raději obraťte také v případě, kdy se vám kontakt s rodinou nepodaří navázat.
• Hlavně nikdy nesvěřujte své peníze osobám, které
neznáte. Ani pod příslibem, že vám do zástavy přenechají např. doklady (mohou být zcizené), ﬁ nance
v cizí měně (může se jednat o padělek) nebo hodnotné zboží (může se jednat o atrapy telefonů, kamer
apod.).
plk. Mgr. Zuzana Pidrmanová,
vedoucí oddělení prevence
23. 12. 2021
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Uzávěrka
dalšího čísla Hlasu Hrusic bude
30. ledna 2022.
Těšíme se na vaše příspěvky, podněty
a nápady k dalším článkům.
Pro zaslání využijte e-mailovou adresu redakce:
hlashrusic@obec-hrusice.cz.

TIP NA VÝSTAVU
Do 6. března můžete v Muzeu Říčany navštívit zajímavou
výstavu. Dozvíte se, jak vznikl říčanský hrad, co během své
existence zažil a proč je z něj dnes jen zřícenina.
Co si na výstavě vyzkoušíte? Psaní na voskovou destičku,
otisk pečetidla se znakem pánů z Říčan, vyšívání, středověké
hry, prošívanou zbroj, stavbu 3D modelu hradu a další aktivity.
Probíhají i doprovodné akce:
RODINNÉ STŘEDOVĚKÉ ODPOLEDNE
– neděle 20. února od 14 do 17 hodin.
PŘÍBĚH ŘÍČANSKÉHO HRADU – komentovaná prohlídka
– čtvrtek 17. února od 17 do 19 hodin.

Měsíčník Hlas Hrusic vydává OÚ v Hrusicích. Povoleno Ministerstvem kultury
ČR E 12690. Náklad tohoto čísla 350 výtisků. Ročník 54. 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

