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Nové tváře v zastupitelstvu obce
Ze zářijových voleb vzešlo nové
zastupitelstvo obce pro období
2022–2026. Složení ZO se od posledního
volebního období moc neliší, ale
přece jen se objevily dvě nové tváře
– kandidátka Sdružení nezávislých
kandidátů Mgr. Dana Härtingová a lídr
kandidátky SKN hrusických spolků
pan Miroslav Strnad.Požádali jsme je,
aby se čtenářům HH krátce představili
a svěřili se, jaká očekávání mají
od práce v zastupitelstvu obce.

ZASTUPITELSTVO OBCE HRUSICE
Mgr. Petr Sklenář – starosta
Mgr. Dana Härtingová – místostarosta
JUDr. Monika Bayerová, Ph.D.
David Čihák
Mgr. Jan Kopecký
Ing. Stanislav Lakosil
Martina Procházková
Tomáš Staněk
Miroslav Strnad
Kontakty:
starosta@obec-hrusice.cz;
Tel.: 601 392 596
mistostarosta@obec-hrusice.cz
ou@obec-hrusice.cz
Kontrolní výbor:
předseda: Tomáš Staněk
členové: Veronika Tichá, Martin Hejk
Finanční výbor:
předseda: Martina Procházková
členové: Dana Čiháková, Iveta Pešáková

„Jmenuji se Dana Härtingová,
je mi 28 let a již několik let žiji
v Hrusicích. Vystudovala jsem
právnickou fakultu a ihned
po škole jsem začala pracovat
na obvodním soudu. Jsem čerstvě na rodičovské dovolené a teď
je mou novou rolí zastupitelka,
resp. místostarostka Hrusic. Ráda bych, aby Hrusice byly i nadále obcí, kde její občané rádi tráví
svůj čas, vychovávají zde své děti
a jsou tu spokojení. Pevně věřím,
že nynější zastupitelstvo bude
i nadále svou funkci plnit zodpovědně a s respektem k občanům,
kteří nás zvolili.“

„Jmenuji se Miroslav Strnad
a pracuji jako operátor prodeje
náhradních dílů ve ﬁrmě Swiss
Automotive Group. Již pár let zastávám funkci starosty v místním sboru dobrovolných hasičů.
Od členství v zastupitelstvu
obce očekávám, že se nám společně s nově zvoleným zastupitelstvem povede dotáhnout stávající projekty důležité pro chod
obce a zvýšení bezpečnosti v celé obci.“

ZPRÁVY

Z OBCE

Zasedání zastupitelstva
Kompletní zápis ze zasedání zastupitelstva
(včetně rozpočtového opatření, které je jeho
nedílnou součástí) naleznete online na webových
stránkách obce (www.obec-hrusice.cz).
Ustavující zasedání zastupitelstva se konalo 17. října
2022 v hrusické sokolovně. Všichni zvolení zastupitelé
složili slavnostní slib. Žádný z členů zastupitelstva neodmítl slib složit a ani jej nesložil s výhradou. Zastupitelstvo tedy bude fungovat v takovém složení, jaké
vzešlo z voleb.
Zastupitelstvo rozhodlo, že se starosta a místostarosta bude volit ve veřejné volbě. Starosta bude svou funkci
vykonávat jako uvolněný člen zastupitelstva (tzn. že je
uvolněn ze svého dosavadního zaměstnání), místostarosta bude neuvolněný (tzn. že spolu s funkcí bude vykonávat i své dosavadní povolání). Dále zastupitelstvo
rozhodlo, že obec bude mít jednoho místostarostu.
Starostou obce byl znovuzvolen Mgr. Petr Sklenář
a místostarostkou Mgr. Dana Härtingová.
Zastupitelstvo dále ustanovilo v souladu se zákonem

ﬁnanční a kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné. Předsedkyní ﬁnančního výboru bude zastupitelka
Martina Procházková. Jeho členy paní Daniela Čiháková a paní Iveta Pešáková. Předsedou kontrolního
výboru byl zvolen zastupitel Tomáš Staněk. Jeho členy
pak pan Martin Hejk a paní Veronika Tichá.
Zastupitelstvem byly dále dle zákona schváleny měsíční odměny neuvolněných zastupitelů takto:
místostarosta – 3 245 Kč
předseda výboru – 3 245 Kč
člen zastupitelstva bez dalších funkcí – 1 623 Kč
Starosta poté informoval přítomné o rozpočtovém
hospodaření obce a důvodech rozpočtového opatření.
Toto opatření bylo následně zastupitelstvem schváleno.
Děkujeme za hojnou účast na ustavujícím zastupitelstvu obce i následné diskuzi!
V příštím čísle Hlasu Hrusic budeme informovat
o závěrech zasedání zastupitelstva obce, které
se uskutečnilo 8. listopadu a oznámíme termín
konání ZO v prosinci.

Zprávy z obecního úřadu
Opravy obecních komunikací
V průběhu měsíce října došlo k opravě povrchu ulic
Na Hrádkách, Na Vrchách a Pod Lesem, a to metodou asfaltového obrusu s následným asfaltovým zástřikem. Bylo nutno zvednout a usadit všechny kanály
splaškové kanalizace, zvednout uzávěry vodovodních
přípojek a podzemních hydrantů. Před křížením ulic
Na Hrádkách a U Potoka byla vybudována nová horská vpusť (odtokový kanál), který byl odveden přes
soukromý pozemek do potoka. Majiteli pozemku děkujeme za spolupráci a umožnění vstupu a uložení
dešťové kanalizace na jeho pozemku. Všechny odtoky
ulice Na Hrádkách jsou pročištěny a u stanoviště kontejnerů je položena ještě jedna nová odtoková svodnice
přes silnici. Po diskuzi s obyvateli dané lokality ještě
doplníme svodnici v lesní části ulice Na Hrádkách,
abychom co nejvíce nový povrch ochránili.
Poslední, co nás v této lokalitě ještě čeká, je zhotovení uliční vpusti ulice U Potoka před čp. 226 s napojením do dešťové kanalizace, jelikož se tam hromadí
dešťová voda a vznikají tam nebezpečné stavy. To by
mělo být realizováno v průběhu listopadu.
Výše uvedenou metodou byla upravena i silnice
V Šolinách a opraven úsek po pádu stromu v ulici Hu-

bačovská. V průběhu listopadu ještě dojde k opravě
silnice Hubačovská, a to v úseku ulice Josefa Lady –
Nad Hrází, kde dojde i k výměně dřevěných svodnic
za ocelové. Děkuji všem dotčeným obyvatelům daných
lokalit za trpělivost a jen znovu připomínám možnost
registrace do „mobilního rozhlasu – MUNIPOLIS“,
aby se ke všem včas dostala informace například
o uzavírce.
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KULTURA

A opět zněla hudba v prostoru chrámu Páně…
Opravdu se chce volat: „Konečně!“
a zároveň: „Bravo!“ Konečně
se podařilo, aby se staroslavný
hrusický kostelík sv. Václava stal
poměrně častým místem silných
duchovně-kulturních, hudebních
zážitků. „Bravo“ pak patří
nejen všem těm, kteří pozorným
posluchačům ony zážitky
dopřávají, ale také obecnímu
úřadu v Hrusicích, který vše
dokáže výborně organizovat.
entokrát to bylo umělecké
„Duo di Fiori“, které v sobotu 22. října 2022 vystoupilo v podvečer v kostele sv. Václava v Hrusicích s programem obsahujícím celkem
patnáct písní a árií.
Zpěvačky Natálie Krátká a Jana Sklenářová za doprovodu klavíristky Karolíny Loučkové zazpívaly
skladby světových autorů – nejen hudebních klasiků
A. Dvořáka, G. F. Händela, W. A. Mozarta, Ch. Gouno-
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da, Ch. C. Saint-Saënse, ale také
moderních skladatelů A. Webbera, F. Loeweho, L. Bernsteina
a dalších.
Kostelní lavice tentokráte sice
nebyly zaplněny do posledního
místečka, ale ti, kteří přišli, jistě byli zaujati a potěšeni jasným
a zvučným sopránem a mezzosopránem pěveckého dua, a to jak
v sólových partech, tak i v duetech či dvojzpěvech. Ostatně
po každém vystoupení se chrámovým prostorem nesl nadšený
potlesk, v samotném závěru pak
natolik hlasitý, že si vysloužil pozoruhodný přídavek.
V letošním roce se konalo hudební vystoupení v kostele sv. Václava již potřetí. Lze se jen upřímně těšit
na případná další vystoupení. Koneckonců adventní
čas se již kvapem blíží!
Martin Hemelík st.,
obecní kronikář

FARNOST

Zdvižené ruce
Obrázek ze Starého zákona: Mojžíš
na vrcholném pahorku má zdvižené ruce
a Izraelité vítězí, když ruce spouštěl, vítězili
nepřátelé. Dva muži mu proto ruce podpírají,
aby Izraelité mohli vítězit (Ex 17).
kostele má při mši svaté kněz také zdvižené
ruce – zdvižené při modlitbě. Kostel je hlavně
dům modlitby. Věřící, přítomni na mši svaté,
knězi ruce podpírají neviditelně – svými modlitbami,
aby ve světě vítězilo dobro nad zlem.
V říjnu, v měsíci růžence, který nás spojuje navzájem
a je modlitbou, která nás spojuje s Bohem i Pannou Marií, jsme se dovolávali přímluvy Panny Marie.
V listopadu zase myslíme na duše v očistci a chceme
jim svými modlitbami pomáhat, aby se brzy dostaly
do nebe. Církev je složená ze svatých v nebi, v očistci a zde na zemi. Spojuje nás Kristova milost, kterou
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získáváme ve svatém křtu a obnovujeme ji ve svaté
zpovědi. Boží milost je v nás posilována i každým svatým přijímáním.
Říjen byl také měsícem misijním. Mysleli jsme
v modlitbě nejen na lidi v jiných světadílech, kde nemají co jíst. U nás v tomto směru na tom nejsme špatně. Mysleli jsme i na lidi, kterým chybí hlad! Hlad
po Bohu! Takoví jsou i v naší blízkosti. Proto byla
modlitba nejen o pokrm pro tělo, ale i pro duši.
V každé rodině jsou takovými misionáři rodiče, kteří se nejen starají o to, aby děti měly co jíst, ale též myslí na jejich duše, na jejich víru. Někdy je to i obráceně,
děti vyprošují víru svým rodičům. Nad světem vítězí
naše víra.
Mysleme nejen na život pozemský, ale i na život
věčný. Zvláště v listopadu vyprošujme těm, kdo jsou
v očistci, zkrácení doby čekání na nebe.
Žehná P. Ivan Kudláček,
farář mnichovicko-hrusické farnosti
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ŠKOLKA

Zprávy z MŠ
Vážení čtenáři, dovolte mi, abych vás seznámila
s činností Mateřské školy Hrusice.
letošním roce jsme přijali 11 nových dětí: Dominika Berku, Josefa Chalupku, Michaelu
Kodytkovou, Sebastiána Kolmana, Rozárii
Kratochvílovou, Petra Matouše, Matěje Nerudu, Jana
Procházku, Adama Savku, Annu Slanařovou a Amálii
Zlámalovou.
Přijali jsme všechny děti, které přišly k zápisu
do mateřské školy.
V srpnu v přípravném týdnu proběhla informační
schůzka pro rodiče a 1. září jsme začali nový školní rok.
V letošním roce máme ve školce poprvé za dobu fungování mateřské školy asistenta pedagoga, jehož hlavní náplní práce je pomáhat učitelům při vzdělávání
dětí a individuálně poskytuje pomoc dětem se speciﬁckými poruchami vzdělávání.
První týden byl ve školce trochu komplikovaný,
vzhledem k věku dětí, které nastoupily. Zvyknout si
na úplně jiný režim, bez maminky, je pro nové děti
obtížné. Ale tohle období máme za sebou a žádné z dětí
už nemá problém.
Proběhlo již několik divadel, která za námi jezdí
do školky, byli jsme u říčanského rybníka Jureček
na environmentálním programu – Voda, vodička.
Je to krásný pohled na děti, jak v holínkách a se síťkami v ruce loví v potoce vše, co by mohlo být živé
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a pozorují přes lupy své úlovky.
V letošním roce jsme naši školku vybavili digitálně.
Za peníze, které jsme dostali ze státního rozpočtu, jsme
nakoupili tablet a nový telefon, na který fotíme naše
akce. Byly pořízeny také digitální hračky pro děti.
Za peníze, které pro nás obec získala v rámci rozvojového programu, jsme pořídili dva nové notebooky
a reproduktor pro práci s dětmi.
V listopadu nás čekají dva programy, kde se děti
seznámí s tradičními řemesly – přadlena a truhlář,
máme také v plánu navštívit obecní úřad, aby se děti
seznámily s chodem a prací starosty obce.
Ráda bych vás chtěla pozvat na „Adventní lampiónový průvod“, který zahájíme 27. listopadu 2022
v 17.00 hodin u obecního úřadu a zakončíme rozsvěcením vánočního stromu u mateřské školy. Lampión
a dobrou náladu s sebou! Kdyby se vám chtělo upéct
dětem něco dobrého, nebudeme se zlobit.
Na závěr mi dovolte, abych poděkovala Lence Sirotkové a Petru Sklenářovi za úžasnou spolupráci a pomoc s čímkoliv, chlapcům z pracovní čety – Petru Populemu a Tondovi Kutinovi za údržbu budovy a okolí
mateřské školy.
Poděkování patří také mým kolegyním, bez kterých
by chod mateřské školy nebyl možný.
Přeji vám všem hodně zdraví.
Lenka Rajdlová, ředitelka mateřské školy

ZAJÍMAVOSTI

Z HRUSIC

Farní koláč
V neděli 16. října proběhla v areálu hrusického kostela akce s názvem „Farní koláč“
pořádaná místní katolickou komunitou.
obrovolníci napekli a navařili spoustu dobrot, které mohli návštěvníci akce ochutnat
či si odnést domů. Na oplátku přispěli dle
vlastního uvážení – vybrané peníze byly darovány
organizaci Mary’s Meals, která zajišťuje teplé obědy pro děti v nejchudších částech světa.
Lenka Olšanská

D
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ZAJÍMAVOSTI

Z HRUSIC

Mistr Josef Lada
Před 135 lety se v hrusické chaloupce čp. 15
v rodině místního ševce narodil malíř
a spisovatel Josef Lada.
Hrusicích žil až do svých 14 let. Poté odešel
do Prahy a byl odhodlán věnovat se naplno
umění. Po smrti rodičů Lada již ale tak často
do Hrusic nejezdil. Teprve po sňatku s Hanou Budějickou začal v roce 1923 opět jezdit
pravidelně na letní pobyty. V letech 1924 až 1926 bydleli v domku čp. 95 a poté od roku 1928
až do roku 1936 u rodiny Svobodů
v domě čp. 111. V roce 1930 Lada
koupil od Růženy Svobodové parcelu, na které začal stavět dům.
V něm měl pracovnu, kde, jak
sám napsal, hodlal namalovat
velké obrazy.

V

Viktor Lada bude vyprávět o své babičce Aleně Ladové.
Také se vám představí dva významní odborníci zabývající se dílem Josefa Lady: Mgr. Lev Pavluch, jeden
z autorů monograﬁe Lada a autor knihy Josef Lada.
Středoevropský mistr 20. století; a nakonec malíř, sběratel a kurátor výstav o Ladovi Jindřich Ulrich. V neposlední řadě je to příležitost získat autogramy s věnováním do knih Josefa Lady.
PhDr. Milan Pátra

Pokud se budete chtít dovědět
více, přijďte na besedu o Josefu Ladovi, která se bude konat
26. listopadu 2022 ve 14.00 hod.
v hrusické sokolovně. Zde vám
o svém dědovi bude povídat vnuk
Mgr. Josef Lada spolu se Zdeňkou
Burianovou. Dále vám pravnuk
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Z LADOVA

KRAJE

Recept na podzimní splíny
I v listopadu vám přinášíme tipy, kde se můžete proběhnout, jak obstarat milý vánoční dárek,
a navíc prozradíme, co je ve svazku obcí Ladův kraj nového.

edmý ročník běžeckého seriálu Pohár Ladova kraje je v plném proudu. Pokud jste s námi ještě neběželi, můžete to zkusit už v sobotu 12. listopadu
na Svatomartinském běhu v Kunicích na zámku Berchtold. Registrace je možná online na webu zámku nebo
osobně hodinu před startem (9.00 hodin) na nádvoří.
Běží se okruhy 5,5 km a 11 km. Kdo není zrovna běžec,
může si udělat procházku po okolí či strávit čas v areálu
zámecké zahrady. Odměnou všem pak může být svatomartinská husa na talíři v místní restauraci.
Ani v prosinci se soutěžního běhání nemusíte vzdát,
v sobotu 3. prosince jste zváni na Mikulášský lesní běh
do Struhařova u Mnichovic.
Nepovedlo se vám na jarních pochodech či v letní
turistické hře vyhrát stylové ladovské tričko? Přejte
si jej pod stromeček nebo pořiďte svým blízkým. Uděláte radost i dobrý skutek, protože podpoříte údržbu
a novou výstavbu stezek a cyklostezek v Ladově kraji.
Výtěžek z prodeje triček putuje přímo na účet veřejné
sbírky zřízené pro tyto účely (107–1172230237/0100).
Stačí si jen tričko či trička vybrat na webu a částku
dle počtu a velikosti (250 Kč za XS až M, 300 Kč za L
až XXL) zaplatit prostřednictvím smart bankovnictví
přes QR platbu nebo převodem na účet. V poznámce
pro příjemce je nutné uvést počet kusů, barvu a velikost triček. Nezapomeňte na adresu, jméno, e-mail
či mobil, ať víme, kam tričko/trička poslat. Předem
všem moc děkujeme! Ladovská trička jsou k dostání i na některých infocentrech Ladova kraje (Říčany,
Mnichovice, Velké Popovice, Mukařov).
Zástupci svazku 25 obcí do Ladova kraje přizvali od října novou posilu. Do manažerské funkce byla
radou svazku z 22 uchazečů vybrána PhDr. Kateřina
Čadilová. Už nyní se těší na výzvy starostů, kteří mají
zájem nejen o zvelebování lokálních turistických i cyklistických tras, jejich postupné propojování a prodlu-
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žování v rámci celého mikroregionu. Nová manažerka
bydlí v Mukařově a se svazkem Ladův kraj spolupracovala již dříve jako místostarostka této obce.
Stejně jako starostové mají před sebou nové období
na radnicích, tak i Ladův kraj vstupuje do další etapy
svého působení.
Nové informace ze svazku vám přineseme opět
v prosinci, přejeme všem pohodový listopad!
Hanka Bolcková,
specialista na komunikaci s veřejností,
akce a partnerství
www.laduv-kraj.cz, facebook.com/laduvkraj,
instagram.com/laduvkraj
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RŮZNÉ

Kalendář akcí
PODZIMNÍ ÚKLID OBCE

MYSLIVECKÝ PLES

Tradiční brigáda hrabání listí v obci proběhne
v sobotu 12. listopadu. Začátek v 9.00 hodin
buď u obecního úřadu, nebo na konkrétních místech po obci. S sebou si přineste rukavice a hrábě. Brigáda bude zakončena společným opékáním buřtů v parku Josefa Lady.
Děkujeme za pomoc.

Myslivecká sdružení Hrusice
a Kaliště srdečně zvou na myslivecký
vecký
ples, který se uskuteční v sobotu
u
19. listopadu od 20.00 hodin
v sokolovně. Můžete se těšit
na bohatou zvěřinovou tombolu.

Novoroční miniorienťák se koná již potřetí
a loňský ročník, kdy děti krmily psa Bohouše,
byl velmi úspěšný.

Pokud má někdo z hrusických občanů
či z okolí zájem prodat na jarmarku
své výrobky, kontaktujte, prosím,
Petru Strnadovou
na tel. 608 202 764.
›7‹

PŘIVÍTEJTE NOVÝ ROK 2023
POHYBEM A ZÁBAVNĚ.
Děti si vyzkouší práci s mapou a proběhnou se.
Nebo se projdou, ale budou na čerstvém vzduchu
a v pohybu. A dospělí se nudit nebudou.
Startovné je dobrovolné a na děti po dokončení
čeká sladká odměna a diplom.
A také na zahřátí čajík a pro dospělé svařák.

RŮZNÉ

Uzávěrka dalšího čísla Hlasu Hrusic bude 23. listopadu 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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