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

SRPEN / ZÁŘÍ

2022

ROČNÍK 54

125 let Sboru dobrovolných hasičů Hrusice

Vážení přátelé,
přátelé letos si náš sbor připomíná velké výročí
výročí, a to 125 let od založení sboru hrusických hasičů
hasičů.
Vše začalo na počátku roku 1897, kdy se zastupitelé obce v čele se starostou Františkem Matysem
v úzké spolupráci s místním farářem P. Josefem Růžičkou a řídícím učitelem Josefem Smolákem
rozhodli založit místní hasičský sbor.
amotné založení bylo provedeno volbou hasičského výboru dne 29. dubna 1897. Členové
prvního hasičského výboru byli tito:
Starosta sboru: František Matys
Velitel sboru: František Čihák
Podvelitel sboru: František Vávra
Jednatel sboru: Josef Smolák
Pokladník: Josef Růžička
Zbrojmistr: Václav Janovský
V září téhož roku se sbor přihlásil k říčanské župní
jednotě a byla zakoupena první nemotorová požární
stříkačka. První motorová stříkačka byla zakoupena
až v roce 1930.

S

První hasičské cvičení se konalo již v roce 1898 a bylo
na dalších 15 let jediným. Další se konalo až v roce
1922 a poté se již pokračovalo pravidelně. Toto je vše
k začátkům působení našeho hasičského spolku.
Jako další bych rád připomenul jednoho významného
člena, a to pana Františka Ladu, který od roku 1968
až do roku 1999 zastával funkci velitele sboru, a to
neuvěřitelných 31 let. A po předání svého místa se
i nadále aktivně podílel na chodu sboru. Bohužel nás
minulý rok navždy opustil, ale do našich vzpomínek
a do historie našeho sboru bude navždy zapsán zlatým
písmem, jakožto nejdéle sloužící člen sboru dobrovolných hasičů Hrusice.

ZPRÁVY

Z OBCE

Nyní mi dovolte přesunout se do současnosti, kde
se nám po dlouhé době podařilo založit oddíl mladých
hasičů, za což bych velmi rád poděkoval panu Jaromíru Procházkovi a panu Jaroslavu Vávrovi ml., kteří
společně s dalšími začali trénovat naše hasičské děti.
A opravdu je radost na to koukat.
Dne 13. srpna na počest založení sboru se konaly
hasičské závody v požárním sportu. Při této příležitosti byli vyznamenáni členové za svou aktivní práci
pro náš sbor.
Hasičských závodů se za náš sbor zúčastnila družstva: muži – mladší, muži – starší a ženy. Společně
s nimi se závodů zúčastnila ještě družstva okolních
spřátelených sborů. V neposlední řadě byly k vidění
ještě útoky našeho oddílu mladých hasičů, plus jako
třešnička na dortu nám svůj útok předvedli i naši nej-

starší členové, a to pánové Josef procházka st., František Vávra, Rudolf Baur, Jiří Bína, Antonín Vávra,
Miloslav Jedlička a Viktorín Procházka, kteří v uniformách prvorepublikových hasičů předvedli opravdu
znamenitý výkon.
Na závěr mi dovolte poděkovat spolku hrusických
Baráčníků a osadě Prašivka za ﬁnanční podporu našich oslav. Dále pak spolku Sokolu za zapůjčení fotbalového hřiště a všem ostatním, kteří nám pomohli
s přípravou, s průběhem až po úklid celé akce.
V neposlední řadě bych rád poděkoval obci Hrusice
a všem jejím zastupitelům za ﬁnanční a materiálovou
podporu našeho sboru.
Všem ještě jednou mockrát děkuji.
Miroslav Strnad, starosta SDH Hrusice

Zasedání zastupitelstva

Zprávy z obecního úřadu

Vybíráme některé body ze zasedání
zastupitelstva obce konaného dne 16. srpna
2022 (kompletní zápis ze ZO, včetně příloh,
najdete na www.obec-hrusice.cz).

Vichřice
V pátek 5. srpna večer se obcí prohnala bouře a zanechala za sebou škody na obecním i soukromém majetku. Jednotka SDH Hrusice byla během 22 hodin povolána k řešení 16 událostí v terénu. Díky velkému
nasazení, pořízenému vybavení a absolvovanému školení dokázala jednotka v tak náročné situaci výborně
obstát. Noční zásahy upozornily na nutnost pořídit
do výbavy jednotky ještě dostatek svítilen. Velký dík
za spolupráci a ochotnou pomoc při zapůjčení techniky
patří panu Janu Hanuškovi a panu Radku Hofmanovi
(technika pana Františka Čiháka). Vedení obce apeluje na občany, aby v podobných situacích netelefonovali
starostovi nebo hasičům, ale přímo na tísňové linky,
jejichž operační středisko složky záchranného systému
organizuje a úkoluje. Jednotka bez tohoto pověření nemůže sama zasáhnout.
Škody na obecním majetku se týkají zejména poškození nezpevněných cest, střešních krytin budovy
OÚ a Kláštera (již opraveno). Došlo k pádům velkého počtu stromů, poškozeny větrem byly lípy v ulici Pod Kouty a u sokolovny, v ulici U Potoka spadla
na nemovitost borovice. Větrem byl fatálně poškozen ořešák vedle budovy OÚ, jehož torzo muselo být
na doporučení dendrologa z důvodu bezpečnosti dne
16. srpna odstraněno.

Zastupitelstvo se na svém zasedání zaobíralo těmito
body:
1. Zpráva kontrolního výboru
Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu kontrolního výboru, který na své schůzce 20. června provedl kontrolu
smluv a shledal jen drobné nedostatky. Další schůzka
kontrolního výboru je plánována na 5. září.
2. Oprava místní komunikace Na Hrádka
Dotace nebyla obci přiznána, zastupitelstvo souhlasilo s opravou komunikace vlastními prostředky, a to
metodou položení recyklátu a následným zastříkáním
asfaltovou emulzí. Očekávané náklady jsou ve výši
780 tis. Kč a zahrnují odvodnění. Předpokládaná realizace v průběhu září 2022.
3. Žádost o pronájem obecního pozemku
Zastupitelstvo souhlasilo se zveřejněním záměru
na pronájem části obecního pozemku parc. č. 1728/5
(u bytovky čp. 130). Návrh bude projednán na dalším
zasedání. Jedná se o svažitou část pozemku o rozloze
cca 70 m2, kterou by žadatelka chtěla využít jako zahrádku.

Příští zasedání zastupitelstva
(poslední před volbami) se bude konat
v úterý 13. září 2022 od 18.30 hodin
v budově obecního úřadu s možností sledování on-line.

Výměna oken a změna vytápění budovy OÚ
Budova OÚ má nově vyměněna všechna okna (včetně
hasičárny) ﬁrmou Apida. Firma pana Petra Těšínského
provedla kompletní výměnu topné soustavy (radiátory,
tepelné čerpadlo).
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ZPRÁVY

Z OBCE

Autobusová zastávka Hrušov
Po jednání s Ropid vybudování zastávky nic nebrání, zastávka musí plnit určité předepsané standardy,
v tuto chvíli se čeká na kalkulaci nákladů. Na zastávky
není potřeba stavební povolení, proto by mohla být realizace hotova do konce tohoto roku.

v obci jsme nezískali. Vyjádření SFDI: „K žádosti bylo
doloženo stavební povolení starší dvou let a nebyl doložen doklad o zahájení stavby. Prodloužení stavebního
povolení bylo dodáno až dodatečně, s datem vydání prodloužení povolení stavby po termínu podání žádosti.

Sdělení občanů

Obnovení křížku u sokolovny
Kříž mezi pamětními lipami byl zcela zrenovován kamenickou ﬁrmou, požádáme zpětně o dotaci.

Děkuji hrusickým dobrovolným hasičům
za ochotnou a rychlou pomoc po silné
bouřce v pátek 5. srpna 2022.
Hana Povejšilová

Chodníky
Dotaci na rekonstrukci a novou výstavbu chodníků

Volby
Volby do zastupitelstva obce se budou konat v pátek
23. září 2022 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 24. září 2022 od 8.00 hodin do 14.00 hodin
v budově obecního úřadu.
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ
Volič obdrží od okrskové volební komise prázdnou
úřední obálku opatřenou úředním razítkem. Na požádání mu komise vydá i hlasovací lístek.
Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není
přípustné.
S úřední obálkou a hlasovacím lístkem vstoupí volič
do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků.
Počet členů zastupitelstva obce, který má být zvolen
v dané obci, je uveden v záhlaví hlasovacího lístku.
Pro naši obec je to 9 členů.
Hlasovací lístek je nutné upravit jedním
z uvedených způsobů:
1. Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce
před názvem volební strany pouze jednu volební stranu. Tím je dán hlas kandidátům této volební strany
v pořadí dle hlasovacího lístku v počtu, kolik členů zastupitelstva obce má být voleno.
2. Označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem
toho kandidáta, pro kterého volič hlasuje, a to z kterékoli volební strany. Nejvýše lze označit tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce má být zvoleno.
3. Kombinovat oba způsoby a označit křížkem jednu volební stranu a dále v rámečku před jménem kandidáta
další kandidáty z libovolných ostatních volebních stran.
V tomto případě je dán hlas jednotlivě označeným kan-

didátům. Z označené volební strany je dán hlas podle
pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům,
kolik zbývá do počtu volených členů zastupitelstva.
Pokud volič označí křížkem volební stranu, neoznačuje
již v této volební straně konkrétní kandidáty. K označení kandidátů u této volební strany se v takovém případě nepřihlíží.
Volič musí dbát na to, aby do úřední obálky vložil pouze jeden hlasovací lístek, jinak je hlas
voliče neplatný.
Neplatné jsou rovněž hlasovací lístky, které nejsou
na předepsaném tiskopise, hlasovací lístky, které jsou
přetržené, a hlasovací lístky, které nejsou vloženy
do úřední obálky.
Volič hlasuje tak, že úřední obálku s vybraným hlasovacím lístkem vloží před okrskovou volební komisí
do volební schránky.
Zdroj: MV ČR

Koho (si) zvolíme?
Blíží se volby do zastupitelstva obce. Zvolení zastupitelé budou naši obec vést další čtyři roky, tedy v období
2022–2026. O přízeň voličů se uchází dvě uskupení
nezávislých kandidátů. S lídry obou kandidátních listin jsme se setkali, abychom získali představu o jejich
plánech pro budoucí volební období.
Číslo 1 má kandidátní listina Sdružení nezávislých
kandidátů s lídrem Mgr. Petrem Sklenářem, současným starostou obce.
KANDIDÁTNÍ LISTINA
1. Mgr. Petr Sklenář, 42 let, starosta, Hrusice, bez politické příslušnosti
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VOLBY

2. Mgr. Dana Härtingová, 28 let, asistentka soudce,
Hrusice, bez politické příslušnosti
3. Mgr. Jan Kopecký, 50 let, učitel, Hrusice,
bez politické příslušnosti
4. JUDr. Monika Bayerová, Ph.D., 53 let, podniková
právnička, Hrusice, bez politické příslušnosti
5. Tomáš Staněk, 46 let, obecní revírník, Hrusice,
bez politické příslušnosti
6. David Čihák, 45 let, živnostník, Hrusice,
bez politické příslušnosti
7. Martina Procházková, 48 let, účetní, Hrusice,
bez politické příslušnosti
8. Ing. Stanislav Lakosil, 44 let, vývojář v IT,
Hrusice, bez politické příslušnosti
9. Pavel Musil, 47 let, IT vývojář, manažer, Hrusice,
bez politické příslušnosti
Ve vaší současné kandidátce je osm členů stávajícího ZO, čtyři osoby vaší původní kandidátky
z roku 2018 doplnili zástupci opozičních hnutí
z voleb 2018, jak se to povedlo?
Povedlo se to tak, že za ty čtyři roky jsme se sehráli.
V podstatě jsme všichni nezávislí, máme svůj názor,
který respektujeme a prostě chceme pro naši vesnici
něco dělat a jde to i dohromady, navíc máme ještě rozděláno spoustu práce, takže to chceme dotáhnout.
V kandidátce je jedna nová, nejmladší členka,
která ﬁguruje na druhém místě kandidátky…
Je na druhém místě, protože co jsme pro nás hledali, je
pozice místostarosty, a paní Härtingová zde již několik
let žije, zajímá se o dění v obci a je ochotná se do něj
aktivně zapojit a pomoci.
Předpokládám, že na pozici starosty bys byl
za vaše hnutí navržen ty?
Ano, je to tak.
Vaše kandidátka je co do odbornosti jejích členů
rozmanitá – ﬁnance, právní, IT, vzdělávání atd.
Ano, je to průřez odbornostmi a zkušenostmi.
Nebudu se tě ptát na zkušenosti, protože máš
za sebou čtyři roky v úřadu starosty, ale zajímá
mě, v jaké oblasti se budeš chtít vzdělávat, pokud budeš znovu zvolen?
Budu se chtít dále vzdělávat v oblastech práva a správy obce, teď nás např. od ledna čekají legislativní
změny, jako je opravdová digitalizace státní správy,
což mimo jiné znamená úplné vedení digitální spisové
služby, nastavení procesů pro automatickou skartaci
dokumentů a jiné.
Přejdeme k vašemu volebnímu programu, jaké
priority máte pro volební období 2022–2026?
Pro nás je asi nejdůležitější priorita napojení obce
na vodovod, což je už v podstatě v běhu, chybí už jen
jeden podpis vlastníka pozemku, přes který má připojení vést.

Další prioritou je mateřská škola. V tuto chvíli
máme 915 obyvatel, věkový průměr 38 let, kapacita
současné MŠ je jen 24 dětí, což nestačí.
Neméně důležité je také odkanalizování dalších oblastí – v oblasti u truhlárny to bude včetně dovedení vody
a připravujeme také odkanalizování ulice Na Hradech.
Budeme také pokračovat v přebírání pozemků,
kde jsou komunikace, ať už místní, nebo účelové. Ideál je, aby 100 % přístupových cest bylo ve vlastnictví
obce, aby měl každý zajištěno, že se ke své nemovitosti
dostane a také aby se daly udržovat.
Co se týče komunikací v obci, které jsou zatím
prašnými cestami, plánujete je vyasfaltovat, pokud se dostanou do majetku obce?
Postupně to děláme, minulý rok jsme opravili ulici Hubačovskou, letos Na Šmejkalce, neděláme to úplným
asfaltem, ale je to recyklát, který se zastříká asfaltovou emulzí. Je to daleko levnější a životnost by měla
být stejná jako o asfaltu. Teď je tedy prioritou ulice
na Hrádka, ta se bude touto technologií dělat v září.
Co chodníky?
Dotaci jsme bohužel zase nezískali. Máme tam problém,
že s námi MěÚ v Říčanech vede řízení o odstranění nelegální stavby, to vyprší letos na konci prosince. My podáme žádost ještě o rok prodloužení, zkusíme ještě jednou
požádat o dotaci na rekonstrukci chodníků, v rámci toho
bychom asi stihli vyprojektovat chodník až k Památníku.
Pokud s dotací znovu neuspějeme, budeme muset chodníky předělat z vlastního, což bude stát asi 7 milionů,
které budeme muset vymáhat jako škodu způsobenou
obci, čemuž bychom se chtěli vyhnout. Zkusíme tak podat žádost ještě přes jiný dotační titul a uvidíme.
V jakém stavu je výstavba VO do Hrušova?
Tam to vypadá, že už se také pohnuly ledy, že dojde
ke směně pozemků a že bychom tedy na podzim mohli
začít budovat.
Dostanete se také k revitalizaci centra obce?
Určitě, hlavně situace mezi hospodami je hodně špatná, včetně parkování. Takže bychom to v příštích čtyřech letech také chtěli vyřešit podle návrhů, které
už máme rozpracované a o kterých budeme dále diskutovat s obyvateli.
Co budete dělat s hlukem z dálnice?
Máme slíbeno, že v rámci kolaudace dálnice bude hygiena měřit hluk, tak čekáme, až měření proběhne, a podle výsledků se bude tato záležitost dále řešit.
Jak hodnotíte kulturu v obci?
Kulturní život je bohatý, samozřejmě máme asi trochu dluh k našemu slavnému rodákovi, abychom ho
tady více propagovali. Je vůbec třeba zinteraktivnit
stanoviště, která jsou po obci, aby to nebyly jen cedule,
ale aby k tomu byla nějaká hra. Inspirace je spoustu,
když člověk vyjede po republice, tak bychom to tady
také chtěli oživit.
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VOLBY

V minulých volbách jste získali čtyři mandáty,
v co doufáte v letošních volbách?
Doufáme, že minimálně obhájíme. Ambice jsou i trochu větší. Doufám, že lidi vědí, že se scházíme, že pracujeme jako zastupitelstvo. V případě, že máme na věc
jiný názor, tak to respektujeme, neurážíme se, pak se
hlasuje – a to je demokracie. Můžeme se na sebe i spolehnout, že si neděláme žádné podrazy, to se mi na zastupitelstvu líbí, že si to opravdu dobře sedlo.
Co bys vzkázal voličům?
Aby k volbám přišli.

Číslo 2 má kandidátní listina Sdružení nezávislých
kandidátů hrusických spolků s lídrem Miroslavem Strnadem ml., starostou SDH Hrusice.
KANDIDÁTNÍ LISTINA
1. Miroslav Strnad, 28 let, CSO operátor prodeje
autodílů, Hrusice, bez politické příslušnosti
2. Jiří Procházka, 32 let, regionální technik
pojišťovny, Hrusice, bez politické příslušnosti
3. Martin Hejk, 37 let, vedoucí pobočky České pošty,
Hrusice, bez politické příslušnosti
4. Josef Svoboda, 50 let, OSVČ, zemní práce, Hrusice,
bez politické příslušnosti
5. Veronika Tichá, 29 let, mateřská dovolená,
Hrusice, bez politické příslušnosti
6. Jaroslav Vávra, 32 let, ITTEC prodejce náhradních
dílů, Hrusice, bez politické příslušnosti
7. Jan Šalda, 52 let, bezpečnostní technik, Hrusice,
bez politické příslušnosti
8. Josef Procházka, 40 let, OSVČ, automechanik,
Hrusice, bez politické příslušnosti
9. Luboš Kodad, 50 let, OSVČ, stavební práce,
Hrusice, bez politické příslušnosti
Vaše kandidátka je složena pouze ze zástupců
hrusických spolků?
Ano, kromě jedné osoby, která však vypomáhá SDH,
jsme všichni ze spolků. Snažili jsme se, aby byly zastoupeny všechny spolky – hasiči, myslivci i sokolové.
Chtěli jsme pokračovat v tom, co bylo započato v roce
2018, a znovu sestavit kandidátku pro volby do ZO,
aby tady nebyla vláda jedné strany. A věřím v to,
že v zastupitelstvu by měl být přítomen někdo ze spolků, z nás, co v Hrusicích žijeme celou dobu.
Takže se jedná o kandidátku hrusických „starousedlíků“?
Dá se říci, že až na jednoho jsme všichni starousedlíci.
Většina z nás by pro obec dýchala, tím nechci říct, že by
bývalé zastupitelstvo dělalo pro obec málo, to vůbec ne,
ale chceme, aby byl v zastupitelstvu někdo, kdo tady
žije celý život a má vztah k hodně lidem, protože skoro

každý ze starších generací je v nějakém spolku, takže
věřím, že když budeme v zastupitelstvu, tak podporu
těch starších budeme mít. Prostě chceme být u toho,
když se věci rozhodují a věříme, že se i lidi více zapojí
do dění a nebudou jen vést řeči o tom, že se toho dělá
v obci málo nebo že by to bývali chtěli jinak. Snad budeme mít jejich důvěru, že pro ně děláme to nejlepší,
co je v danou chvíli možné.
Budete v případě zastoupení v ZO navrhovat někoho z vašeho uskupení na post starosty?
Nebudeme, podpořili bychom současného starostu Petra Sklenáře, kterému plně důvěřujeme. To, že jsme postavili kandidátku, není nic proti Petrovi, jsme s ním
zajedno. Spíše mu chceme pomáhat, plně si uvědomujeme, že poslední čtyři roky byly náročné, že zastupitelstvo muselo řešit spoustu kostlivců z minulých dob.
Věřím, že následující volební období bude daleko lepší
na budování, že se dokončí ty hlavní problémy celé vsi,
jako je voda, kanalizace a celkově bezpečnost.
Když už jste zmínil vodovod, pokračovali byste i vy v započatém záměru, tedy připojení obce
na Pelešku?
Určitě, to bych vybral jako prioritu číslo jedna. Protože
je tady dlouhodobě nedostatek vody a to připojení nám
vyřeší problémy.
A další priority?
Určitě by se mělo vystavět veřejné osvětlení do Hrušova, i vzhledem k tomu, že se tam budou brzy zřizovat
autobusové zastávky, tak aby tato komunikace byla
osvětlená. Tento projekt je už více méně připraven,
ale čekalo se ještě na směnu pozemků s krajem, ale ta
už by se také měla rýsovat, takže věřím, že by osvětlení brzy mělo být. Úplně nejlepší by bylo i s chodníkem,
ale to už se cenově pohybujeme někde jinde…
Co se týče chodníků, tak to je další záležitost, která
se bude muset dořešit, konkrétně nelegálně vystavěné
chodníky v obci. Máme poslední rok, než bude nařízena likvidace stavby. Budeme věřit v to, že nám vyjde
žádost o dotaci, která se ještě podá, jinak se to bude
muset dořešit z obecních peněz, ale je to velká částka,
takže by dotace určitě pomohla.
Další oblastí je dopravní infrastruktura v obci. Pořád je pár cest, které ještě nejsou převedeny do obce,
takže bychom určitě pokračovali v tom, co už začalo současné zastupitelstvo, a to jednání s vlastníky,
aby převedli ty části pozemků na obec, aby s nimi
mohla obec nějak nakládat – např. požádat o dotaci
na nový asfalt, na odvodnění, pak bychom tady mohli
mít krásné, nové silnice. Všechno však závisí na tom,
aby tyto pozemky byly v majetku obce.
Co ﬁnancování spolků, zdá se vám dostačující,
nebo budete chtít něco změnit, zlepšit?
Já v tomto směru mám jedinou věc, chtěl bych současnému zastupitelstvu poděkovat. Takovou podporu, kterou
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VOLBY

od obce máme, že nám vypisuje dotace na chod, to jsme
dříve neznali, to funguje až poslední čtyři roky. A v tom
bychom určitě nic neměnili. Práci ve spolcích to velmi
ulehčuje, když máme možnost požádat o ﬁnanční dotaci.
My zase nemáme problém obci kdykoliv pomoci, když
jsme požádáni, to považujeme za povinnost.
Máte vy nebo někdo z vaší kandidátky zkušenosti s rozpočtovým řízením?
Já jsem momentálně pět let starosta hasičů, v této
funkci jsem získal zkušenosti s účetními záležitostmi
a i další členové z naší kandidátky pracují s penězi,
přicházejí s ﬁnancemi do styku každý den.
Jste připraveni na papírování, které vás v úřadu čeká?
Samozřejmě, proto kandidujeme i my, dá se říci, mladší, protože umíme s počítači. Navíc všichni, kteří jsme
nominováni, chceme tuto práci dělat a jsme připraveni
věnovat jí svůj volný čas.
Budete něco dělat s hlukem z dálnice?
Já bydlím v ulici Pod Kouty, hluk je často neúnosný.
Nechápu, proč bývalé vedení obce nepožadovalo výstavbu protihlukových stěn. Ale údajně se s tím teď nic
dělat nedá, když jsme se toho jednou jako obec vzdali,
jedině snad při další modernizaci dálnice.
Další velké téma v obci, „zkratka“, plánujete nějaké změny ohledně této komunikace?
Tak to je téma na hrozně dlouho, hluk strašný, provoz zvláště teď kvůli uzavírkám enormní, ale ta cesta
tam prostě je. Myslím, že se udělalo nejvíc, co se mohlo,
jediné, co by snad pomohlo, kdyby tam policisté stáli
každý den, nebo aspoň, když je největší nápor, v pátek
a neděli odpoledne.

Budete chtít upravit centrum obce?
Určitě, kvůli bezpečnosti, a nejen centrum obce, v Hrusicích se pohybuje i hodně turistů, kteří chodí dozadu
do Památníku, takže pokud se povede dostat tuto cestu do majetku obce, tak by tam byl potřeba chodník.
Máte nějaké plány na obohacení kulturního života v obci?
Myslím si, že naše obec je kulturně dobře vybavená,
spolky se snaží, pořádají různé akce – dětské dny, plesy, i obec se zapojuje – např. venkovní kina, to je super věc, že se lidi přijdou kouknout na ﬁlm, jsme tu
pro lidi, tak proč bychom to pro ně neudělali, v tom
bychom určitě také pokračovali.
Budete řešit navýšení kapacity hrusické školky?
Určitě to je potřeba řešit. Měla by se vybudovat nová,
moderní školka, s dostačující kapacitou, aby hrusické
děti nemusely do školky dojíždět. Dětí je pořád víc a víc,
ale jsou naše budoucnost, takže se o ně musíme postarat.
Ve volbách v roce 2018 jste získali dva mandáty,
v kolik mandátů doufáte letos?
Doufáme přinejmenším ve stejné, nebo lepší obsazení.
Co byste vzkázal voličům?
Aby přišli volit a svým hlasem nás podpořili v našem
konání.

ZAJÍMAVOSTI

Diskuze s kandidáty voleb
Přijďte si poslechnout zástupce obou kandidátních listin podaných pro volby do zastupitelstva naší obce a diskutovat s nimi. Setkání
se uskuteční ve čtvrtek 22. září od 18.30 hodin
v sokolovně. Připravte si dotazy.

Z HRUSIC

Kroužek malých hasičů
V sobotu 13. srpna proběhly
na fotbalovém hřišti oslavy
125. výročí založení Sboru
dobrovolných hasičů Hrusice.
e svými požárními útoky se
předvedly také děti, které
od března letošního roku dochází do kroužku „SDH Hrusice
děti“. O kroužku, jeho náplni a cílech jsme si povídali s panem Jaro-

S

mírem Procházkou, který je jedním
z vedoucích.
Jak dopadly první závody?
Děti i my jsme si to moc užili. Pojali
jsme to spíše jako ostřejší trénink,
zároveň jsme chtěli, aby děti nasály atmosféru závodů. Byla tam také
dvě dětská družstva z Lensedel, se
kterými jsme se mohli poměřit. Musím říct, že s ohledem na to, kolik
mají naše děti natrénováno, dosáhly
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velmi dobrých časů.
Kdo přišel s nápadem na organizaci kroužku?
Ve sboru se už dlouho mluvilo o obnovení kroužku malých hasičů, protože
dříve v Hrusicích takový kroužek byl,
vedla ho Petra Strnadová, která nám
teď také občas pomáhá. Ale nějak se
to protahovalo, až jsme se s Jardou
Vávrou dohodli, že to rozjedeme. Tak
jsem založil FB stránky a natiskl le-

ZAJÍMAVOSTI

Z HRUSIC

táky a 5. března jsme měli první
setkání s dětmi a jejich rodiči.
Kroužek se zaplnil téměř okamžitě, čekali jste takový zájem?
Trochu nás to zaskočilo, původně jsme počítali tak s 15 dětmi,
ale přihlásilo se jich přes 30.
Pravidelně dochází asi 37 dětí,
jsou rozděleny do dvou skupin
– přípravka (děti do 7 let) a žáci
(7–12 let). Vysoká účast je skvělá, chtěl bych poděkovat rodičům,
že své děti nenechají zahálet
doma a podporují je, aby se něco
naučily. Museli jsme ale dokou-

it vybavení,
b
í abychom
b h
hli v ttak
k
pit
mohli
velkém počtu trénovat. Chtěl bych
vyjádřit velký dík SDH a obecnímu
úřadu za ﬁnanční pomoc, OÚ také
za nabídku místnosti, kterou budeme využívat v chladných dnech
pro setkávání kroužku, klubovna
v hasičské zbrojnici totiž nestačí.
Rovněž z hrusického Sokola nám
nabídli prostory sokolovny pro naše
tréninky, moc děkujeme za podporu. Do budoucna budeme potřebovat
pořídit také druhou přenosnou stříkačku a k ní káď, takže budeme žádat o dotace od ČEZ, kraje a po dvou
letech činnosti kroužku bychom měli
mít nárok také na dotaci od Národní
sportovní agentury. Je s tím hodně
papírování, takže jsme moc vděční
Aničce Kurzové, která si tyto úřední
záležitosti vzala na starost.
A kdo ještě s vedením kroužku
pomáhá?
Stálými vedoucími jsou Jarda a Tereza Vávrovi, Šárka Šavrdová, Karel Slabihoud a občas vypomáhá

i M
l Poljaková.
P lj k á Chtěl b
h
Marcela
bych
všem poděkovat za jejich obětavou
práci a za to, že tvoří tak skvělou
partu. Rádi mezi sebou uvítáme
další dobrovolníky.
Jak často se s dětmi scházíte?
Tréninky jsou každý čtvrtek
od 17.00 do 18.00 hodin, o letních
prázdninách jsme vynechali, sešli
jsme se jen dvakrát před sobotními
závody. Kromě toho jsme se začátkem dubna společně zúčastnili akce
v Památníku a na konci dubna jsme
pro děti na dětském hřišti uspořádali soutěže a opékání buřtíků.
Příští rok bychom v prvním červencovém týdnu chtěli uspořádat tábor
v Bílých Poličanech, kde by si děti
zábavnou formou prohlubovaly hasičské dovednosti.
A jaké konkrétní dovednosti to
jsou, co se děti v kroužku učí?
Klade se důraz na všestrannost.
Věnujeme se pohybovým aktivitám,
požárním útokům, zlepšujeme manuální zručnost – vázání uzlů. Děti
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si zkoušely i střelbu ze vzduchovky, ta měla velký úspěch. Budeme
se učit zásady první pomoci, co je
KPZ, trénovat orientaci v mapách
a značkách, naučíme se morseovku
a budeme pracovat s šiframi. Chceme v dětech pěstovat týmovost.
A co výchova vašich nástupců?
To zcela určitě. Je to jeden z hlavních důvodů, proč jsme kroužek
otevřeli, abychom si vychovali nové
generace dobrovolných hasičů. Hasičský sbor je potřeba omladit. Taky
jsem moc rád, že do kroužku chodí
jak děti hrusických starousedlíků,
tak „náplav“, vytvoří si přátelství,
která přetrvají do budoucna.
redakce

FARNOST

České nebe.
Svatý Václav – vnuk svaté Ludmily
Známe různé obrazy svatého
Václava. Na jednom z nich
je svatá Ludmila, jak čte
svatému Václavovi z nějaké
knížky. Žili v době, kdy ještě
nebyl vynalezen knihtisk.
Je to spíše obrazné vyjádření,
jak svatá Ludmila předávala
víru svému vnukovi.

touze dozvědět se něco o tom,
co zajímá jeho věřícího kamaráda či kamarádku a začnou
s nimi chodit na náboženství
nebo i do kostela.
Dědictví otců, dědictví víry
kéž v nás Bůh zachová.
Žehná P. Ivan Kudláček,
farář mnichovicko-hrusické
farnosti

ačal nový školní rok, děti čeká
spousta učiva z různých předmětů, ale většinou ne z náboženství. Předávat dědictví víry je většinou
na rodičích, lépe řečeno na prarodičích,
protože rodiče na to nemají většinou
čas. Může se stát, že to je i obráceně.
Dítě poučuje dědečka, babičku o tom,
co slyšelo v kostele nebo na náboženství,
zvláště když rodiče nebo prarodiče jsou
ve víře vlažnější a třeba do kostela ani
moc nechodí.
Kéž nebrání svým dětem, vnoučatům v jejich zájmu o Boží věci, v jejich

Z
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RŮZNÉ

Svatováclavská pouť
Poutní mše sv.
Mše svatá bude sloužena ve středu 28. září 2022
v 10.00 hodin v kostele sv. Václava v Hrusicích.

Koncert
Obec Hrusice srdečně zve na svatováclavský koncert, který se uskuteční ve středu 28. září 2022
v 19.00 hodin v kostele sv. Václava v Hrusicích.
Vystoupí komorní smíšený pěvecký sbor a smyčcový orchestr Piccolo coro & Piccola orchestra. Zazní

díla J. S. Bacha, G. F. Händela, E. Elgara, A. Vivaldiho a dalších.
Více informací o souboru možno nalézt na adrese
www. piccola.cz.
Vstupné dobrovolné.

Pouť
Tradiční svatováclavská pouť proběhne ve dnech
26. září až 2. října, atrakce budou rozmístěny
za obecním úřadem.

Uzávěrka dalšího čísla
Hlasu Hrusic bude

25. září 2022.
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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