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Hudba v hrusickém kostele sv. Václava
Jest neobyčejně chvályhodné,
že se hrusický chrám Páně se
svou výbornou akustikou a milým,
útulným interiérem stává místem
úžasných hudebních vystoupení
a nevšedně krásných kulturních
zážitků.
letošním roce tomu tak bylo
již podruhé (první v rámci
Noci kostelů). Na oslavu
svátku sv. Václava, patrona českých zemí a starobylého hrusického románského kostela, se v podvečer 28. září 2022 uskutečnilo
vystoupení smyčcového orchestru
a komorního smíšeného pěveckého sboru Piccolo coro & Piccola
orchestra. Pod vedením dirigenta
Marka Valáška zazněly v chrámovém prostoru skladby Händelovy,
Bachovy, Vivaldiho, Monteverdiho,
Elgara a dalších autorů, mezi nimi
také Otty Alberta Tichého, jehož
úprava chorálu „Svatý Václave“ zazněla jako dárek ke svátku českého světce.
Tento soubor nevystupoval v Hrusicích poprvé. Pamětníci si jistě
vzpomenou, že v naší obci koncertoval již v roce 2005 v rámci oslav
800. výročí první písemné zmínky
o obci Hrusice. Bylo to tehdy velice

V

poutavé a hudebně zajímavé vystoupení, byť nepříliš dobrá akustika
hrusické sokolovny, kde se vystoupení konalo, tomu nebyla nápomocna a rovněž poněkud malý zájem
hrusických občanů nedodal vystoupení náležitý lesk.
Při této druhé návštěvě Hrusic
(po dlouhých 17 letech) už byla situace jiná. Brilantní a dechberoucí
výkony orchestru a smíšeného sboru byly úžasně podpořeny skvělou
akustikou chrámu Páně a plně obsazený interiér kostela dodal vystoupení lesku náležitou odezvou
nadšeného posluchačstva.

Všechny uváděné skladby zaujaly posluchače svým jedinečným,
až virtuózním provedením (například instrumentálně náramně
zazněl Vivaldiho koncert a moll
pro dvoje housle a smyčce, pěvecky
pak bylo úžasné provedení šestihlasého moteta Claudia Monteverdiho), nicméně zejména pěvecky
a instrumentálně skvělé závěrečné
provedení části Allelujah z Händelova oratoria Mesiáš si vysloužilo
dlouhotrvající potlesk nadšených
posluchačů, kteří si s potěšením
vyslechli také přídavek v podobě
části z uvedené skladby.

ZPRÁVY

Byl to vskutku neobyčejný hudební zážitek, který si všichni
zúčastnění, ať už to byli hrusičtí
občané, anebo hosté tohoto nevšedního večera, odnášeli z hrusického
kostelíka sv. Václava.
Nejen pro mne, ale soudím,
že i pro mnohé další návštěvníky
této oslavy svátku sv. Václava byl
koncert souboru Piccolo coro & Pic-

Z OBCE

cola orchestra důkazem, že díky
poctivé snaze hrusického obecního
úřadu tradice hudebních vystoupení v hrusickém kostele velice zdárně pokračuje. Lze jen doufat a přát
si, aby tomu tak bylo také v následujících letech.
Za všechny nadšené posluchače
Martin Hemelík st.,
kronikář obce Hrusice

Zasedání zastupitelstva
Zastupitelstvo obce se sešlo na svém posledním zasedání dne 13. září 2022 a probralo tyto body:
(zápis ze ZO, včetně příloh, najdete na www.obec-hrusice.cz).
ZO souhlasilo s pronájmem části obecního pozemku
parc. č. 1728/5 v k. ú. Hrusice za cenu 1 m2/1 Kč/měsíc.
Jedná se o zarostlou část pozemku nad horní bytovkou
o rozloze zhruba 70 m2, který bude využíván jako zahrádka.
Schválilo rozpočtové opatření č. 03/2022. Opatření
je k nahlédnutí na webu obce v části Obec Hrusice,
na záložce Rozpočet.
Souhlasilo s převodem pozemku parc. č. 1580/1 v k. ú.
Hrusice do vlastnictví obce. Jedná se o zadní část ulice
Na Ostrůvku.

Na chodu obce se svou prací podílelo 15 zastupitelů,
kdy 6 zastupitelů v průběhu volebního období na svou
funkci rezignovalo. Zastupitelstvo je od března 2021
vysíláno také on-line, každý se tak může k zasedání
připojit (bez nutnosti cokoli instalovat) a k projednávaným bodům se vyjádřit.
Všichni občané jsou zváni na ustavující zasedání zastupitelstva, na kterém se bude volit nový
starosta, místostarosta a předsedové výborů.
Toto zasedání proběhne v hrusické sokolovně.
Buďte zváni jak na zasedání, tak na následné
společné posezení a diskuzi s novým zastupitelstvem.

Starosta obce na závěr zasedání poděkoval všem
zastupitelům za jejich práci. Zastupitelstvo se ve volebním období 2018–2022 sešlo k 38 veřejným zasedáním (minimálně ve stejném počtu k přípravným
schůzkám), projednalo 362 bodů a přijalo 298 usnesení. Na zasedání bylo v 64 % případů zastupitelstvo
se 100% účastí.
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Zasedání se bude konat v pondělí

17. října 2022 v 19.30 hod.
Z technických důvodů
nebude zastupitelstvo přenášeno on-line.

ZPRÁVY

Z OBCE

Zprávy z obecního úřadu
Nový vzhled webu obce
Obecní stránky dostaly novou, přehlednější podobu.

rovky, snížili bychom příkon na 3 692 W/hod., což jsou
roční náklady ve výši 72 827 Kč. Po odečtení nákladů
na žárovky, kdy jedna
stojí 1 100 Kč, by tak roční úspora byla 77 613 Kč.
Celková úspora by byla
samozřejmě daleko vyšší, protože v této kalkulaci nejsou započítány
náklady na údržbu současného osvětlení (sodíková výbojka, zapalovač, předřadník, kondenzátor). Zastupitelstvu
bude také předložen návrh, zdali veřejné osvětlení např. mezi 24–04 hod.
nezhasínat úplně.

Ulice Zahradní
Proběhla druhá schůzka obyvatel s vedením obce. Řeší
se výstavba nové silnice, která by obsloužila celou lokalitu včetně chat Na Prašivce a zároveň výstavba a napojení na vodovod a kanalizaci. Na základě projektové
dokumentace bude zažádáno o stavební povolení, v ideálním případě může realizace začít na jaře 2023. Obec se
také pokusí získat dotaci pro tuto akci.
Ošetření stromů
Ošetření stromů po vichřici proběhlo v týdnu
od 19. září 2022. Týkalo se převážně
odborného ošetření poškozených lip
v parku Josefa Lady a u sokolovny.

Výsledky voleb do zastupitelstva obce
V komunálních volbách, které proběhly ve dnech
23.–24. září 2022, hlasovalo celkem 384 voličů,
což představuje volební účast ve výši 58,01 %.
Ve srovnání s posledními volbami z roku 2018 odevzdalo svůj hlas méně voličů, před čtyřmi roky byla
volební účast 70,66 %. Ve volbách se o přízeň voličů
ucházela dvě uskupení a dosáhla následujících výsledků.

Poděkování
Děkujeme Janu Hanuškovi za opravu
těsnění pod hlavami motoru na hasičské výjezdové CAS (cisternová automobilová stříkačka) Liaz.
Veřejné osvětlení
V rámci oprav a rekonstrukce veřejného
osvětlení budeme postupně přecházet
na LED svítidla. Příkon stávající soustavy
veřejného osvětlení je cca 15 620 W/hod.
(cca 100–110 W/lampa), což při průměrné délce občanské noci, která
trvá 10,5 hod., představuje náklady
ve výši 306 640 Kč/rok. Pokud bychom najednou vyměnili všechny žá-
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Hrusický dobroběh

Již počtvrté startoval v sobotu 10. září
z fotbalového hřiště Hrusický dobroběh.
Tentokrát se běželo pro psychoterapeutické
centrum Modré dveře v Říčanech,
jež poskytuje podporu všem, kteří hledají
psychickou stabilitu v životě a potřebují
k tomu odbornou pomoc.

kce proběhla ve spolupráci Spolku Hrusický dobroběh, obce Hrusice a Ladova kraje
a za přispění dobrovolníků zejména z řad hrusických hasičů.
Počasí ráno nevypadalo moc dobře, ale pak se na nás
usmálo štěstí, občas i slunce a zmokli jsme jen jednou.
Nálada byla jako vždy skvělá a zájem o běh byl slušný.
Celkem běželo téměř 100 běžců. Tak jako již tradičně
byla řada hrusických běžců a běžkyň na bedně. V hlavním závodě na 12 km opět v ženské kategorii excelovala
Alena Kopecká v čase těsně pod 1 hodinu a hned v závěsu Katka Staňková za 1:02 hod. V mužské kategorii
byl na 2. místě Jiří Bína v čase 56:05. Hrusičtí dosáhli
pěkných výsledků také na 5km trati.
O rozptýlení se mezi běhy postarala kapela Amatéři
Jiřího Skály i záchranáři Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, kteří představili první pomoc a zároveň

A
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předvedli, jak zacházet s automatickým deﬁbrilátorem, který je nainstalován na obecním
úřadu. Jako moderátor opět nezklamal starosta Petr Sklenář.
Ivana Plechatá

Sdělení občanů
Obec Baráčníků
děkuje obci Hrusice za realizaci společného výletu dne 3. září 2022 do Kutné Hory.
Jana Kulhánková

Poděkování za TJ Sokol
Vážené dámy a vážení pánové,
Dovolte mi, abych jménem TJ Sokol Hrusice i jménem
svým poděkoval zastupitelstvu obce Hrusice za spolupráci v celém uplynulém volebním období. Velice si
vážím práce každého člena a je jedno, z jaké kandidátky byl do zastupitelstva zvolen. Jsem rád, že máme

při řešení jednotlivých situací k dispozici více úhlů pohledu, více názorů a stanovisek. Výsledek pak může
být o mnoho lepší než ten, který byl původně v plánu.
Je i zásluhou zastupitelů, kolik máme na sportovištích v Hrusicích pohybujících se dětí, jak se rozšířily
možnosti využití volného času pro mládež i dospělé,
kterak dochází k naplnění snů mnoha generací fotbalistů s ohledem na stavbu odpovídajícího zázemí
na fotbalovém hřišti nebo jak je zajištěn vzhled a provoz sokolovny a okolí.
Věřím, že i v dalším volebním období navážeme
na započatou spolupráci a budeme se i nadále společně
snažit zvelebovat naše společné prostředí tak, aby se
nám v naší krásné obci dobře žilo. Zároveň touto cestou přeji nově zvoleným členům mnoho elánu, chuti
a pevných nervů při práci pro naši obec.
Jan Novák, TJ Sokol Hrusice
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Poohlédnutí za 4. ročníkem hrusického GULÁŠFESTU
Gulášová slavnost se uskutečnila v sobotu 24. září v místní sokolovně,
která nám poskytla skvělé zázemí a spoustu místa, za což děkujeme TJ Sokolu Hrusice.

řálo nám nejen krásné počasí, ale také hojná účast
jak soutěžících týmů, tak
i porotců (ochutnávačů) místních
i přespolních. Jsme velice rádi,
že jste nás přišli podpořit a užít
si příjemný den za doprovodu
muziky v čele s DJ Danem Novotným. Celý den se Hrusicemi
linula vůně gulášů různých chutí od hovězího, vepřového, kančího až po jelení. K ochutnání byly
také vynikající klobásky a špekáčky z udírny, o které se s láskou postaral Míra S.

Z tolika výborných vzorků gulášů bylo těžké vybrat, ale vítěz
mohl být pouze jeden a tím se
stal jelení guláš z týmu Bártových. Druhé místo obsadili hrusičtí fotbalisté a bronzová příčka
patřila místním mechanikům
pod vedením Josefa P. Všem výhercům gratulujeme a těšíme se
na jubilejní pátý ročník.
Výtěžek z této vydařené akce
jsme věnovali hrusické fotbalové
mládeži.
Radka Honcová

P

Z LADOVA

KRAJE

Informace ze svazku obcí Ladův kraj
Všem, kteří v září podpořili charitativní
akci Na kole dětem v Ladově kraji,
posíláme velké poděkování. Opět
nabízíme možnost si zaběhat pro radost,
odstartoval 7. ročník Poháru Ladova
kraje. Do konce října si lze zahrát naši
turistickou hru a vyhrát ladovské tričko!

Na kole dětem v Ladově kraji – pomoc
onkologicky nemocným dětem může
každý.
Poslední prázdninovou neděli projel Ladovým
krajem výjimečný charitativní cyklistický peloton. V čele jel mistr jízdy na vysokém kole Josef
Zimovčák a za ním na padesát cyklistů, kteří
projeli 17 obcí. Start a cíl prvního ročníku byl
v Mnichovicích, zastávky v Jevanech, Říčanech
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a Všestarech. Jízda na téměř
60kilometrové
trase
měla
za cíl zpropagovat možnost ﬁnančně i jinak podpořit léčbu
onkologicky nemocných dětí.
Kromě dobrovolného startovného se přispívalo přímo do pokladničky kdekoliv po cestě.
Stále můžete poslat podporu
na účet veřejné sbírky 107–
484410267/0100. Zapojíte se
příští rok?

běhlého Hrusického dobroběhu
naleznete na našem webu.

Pohár Ladova kraje
2022/23 – začal 7. ročník
běžeckého seriálu v našem
kraji
V září byl na Hrusickém dobroběhu odstartován další ročník našeho běžeckého podniku
čítající 9 různorodých závodů.
Pokud jste to v září nestihli,
můžete se do poháru zapojit
už v sobotu 16. října dopoledne na Lesním běhu v Říčanech. Běží se od 350 metrů do 11 kilometrů, dle věku.
Účastnit se mohou závodníci od malých dětí až po seniory. Více informací naleznete na http://www.ricany.
cz/org/bezeckyklub/. Do Poháru Ladova kraje jsou pak
zařazeni všichni, kdo se zúčastní alespoň jednoho pohárového závodu. Do vyhodnocení se každému započítává
šest nejlepších výsledků. Informace a fotograﬁe z pro-

FARNOST

Tak ať nám všem i na podzim
je v Ladově kraji hezky!
Hanka Bolcková
www.laduv-kraj.cz
facebook.com/laduvkraj
instagram.com/laduvkraj

Společenství

V Hrusicích je společenství občanů.
Je pěkné, když se snaží být k sobě navzájem
slušní. Menším společenstvím je rodina.
vzájemných vztazích platí totéž. Existuje ještě
jiné společenství, společenství křesťanů v církvi. Do církve nevstupujeme nějakou papírovou přihláškou, ale svatým křtem. Církev je rodina,
kde jsou všichni pokřtěni a rodina je církev v malém.
Zájemci o svatý křest se mohou dozvědět více přímo
od kněze.
Za Ježíšem chodily zástupy, ale když se třeba i celou noc modlil, čerpal sílu u svého nebeského Otce,
býval sám. Při svatém křtu jsme zbaveni dědičného

O

Putovní hra Ladovský
poklad ještě do 31. října
Jestliže nevíte, co s podzimním
víkendem, vyrazte poznávat
obce Ladova kraje a můžete
vyhrát třeba ladovské tričko.
Stačí si stáhnout a vytisknout
instrukce a podklady z našich
webových stránek. Do hry se
můžete zapojit, i když už jste
soutěžili loni. Stačí si udělat
výlet a z jednoho loni nenavštíveného místa poslat fotku
sebe či svého soutěžního týmu.
Tím místem může být nová
obec, která se v lednu připojila ke svazku obcí Ladův kraj.
Indicií pro ni je LESNÍK, DESKA, STUDÁNKA. Fotograﬁe
se jménem, adresou a e-mailem
zašlete na e-mail: info@neohrano.cz.

hříchu, i přesto v nás zůstává náklonnost ke zlu. Musíme s tím bojovat, ať už jde o zlo kolem nás, nebo
přímo v nás. V tomto boji křesťanům pomáhá Ježíš,
Panna Maria a celé nebe, pokud ovšem o tuto pomoc
stojíme. Pokud o ni prosíme, Ježíš nás posiluje hlavně
při mši svaté, ve svatém přijímání, ale i v každé modlitbě, ať už prosíme přímo Ježíše, nebo Pannu Marii.
Pomáhají nám i svatí, jejichž jména třeba od svatého
křtu nosíme.
Buďme dobrými členy těch společenství, do kterých
patříme. Čerpejme shůry sílu k tomu, abychom přemáhali zlo v nás a kolem nás. Milujme společenství
s druhými lidmi, milujme i samotu s Bohem.
Žehná P. Ivan Kudláček,
farář mnichovicko-hrusické farnosti
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Kalendář
akcí
19. listopadu
od 20.00 hod. se v sokolovně uskuteční Myslivecký ples.

26. listopadu
dopoledne se můžete těšit na tradiční vánoční
jarmark.

26. listopadu
v 15 hod. proběhne beseda o Josefu Ladovi v rámci vzpomínky
135 let od jeho narození.

27. listopadu
bude slavnostně rozsvícen vánoční strom.

V listopadu také proběhne tradiční brigáda hrabání listí. Termín a čas
bude oznámen na vývěskách a přes mobilní rozhlas.

Uzávěrka dalšího čísla Hlasu Hrusic bude 23. října 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 400 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

