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První písemná zmínka o Hrusicích je uchovaná v panovnickém dekretu Přemysla
Otakara I., daného na pražském hradě 17. ledna 1205. ( Kromě jména Hrusice se
vyskytuje i tvar Hrušice. )
ZPRÁVY Z OBCE
Údržba zeleně
Na základě získané státní dotace z POV /Program obnovy venkova/ ve výši
100.500,-Kč obec zajistila bezpečnostní a zdravotní řez zeleně v obci, včetně
kácení a výsadbu nové zeleně u odborné firmy M.Štěpán-Mgr. M. Peprný,
Zahradnické služby, Roklanská 213, Říčany. Bezpečnostní a zdravotní řez na zeleni
je již prováděn, kácení včetně nové výsadby zeleně bude provedeno na podzim.
Kanalizace
V projednávání územního řízení pro výstavbu kanalizace v naší obci se opět
pokročilo. V této souvislosti Vás vážení občané žádám o návštěvu Obecního
úřadu, kde obdržíte situační plánek zaměření Vaší nemovitosti a na Vás bude
zakreslení kanalizační přípojky.
Při této příležitosti obdržíte podrobné informace o systému odkanalizování naší obce do ČOV v Senohrabech.
Termín do 31. srpna 2008
Informační centrum
Otevírací doba IC je pátek a sobota 9.00 – 13.00, 13,30 – 17.00 hodin. Neděle a svátky 9.00 – 13.00 hodin.
Prodej Ladových kalendářů na rok 2009 , magnetů s Mikešem a hrusickým kostelíkem a další. Pracovníci IC:
nově Kristýna Svobodová, Hrusice čp. 57 a Markéta Bělková z Mnichovic. Veřejně přístupný internet.
Kristýna a Markéta se těší na Vaši návštěvu.
Pečovatelská služba
Naše obec na základě požadavku uzavřela smlouvu na výkon pečovatelské služby s Městem Mnichovice
s platností od 14.7.2008. Tato pečovatelská služba zajišťuje: pomoc a podpora při podávání jídla a pití, pomoc
při úkonech osobní hygieny /koupání/, pedikúra, dovoz nebo donáška teplého jídla, donáška vody+topiva,
nákup + dovoz, dovoz k lékaři a na úřad. V případě zájmu našich občanů o tuto pečovatelskou službu je možné
se přihlásit na Obecním úřadě v Hrusicích. Podrobné informace podám osobně.
Upřímné poděkování
Rodina Svobodova, Hrusice čp. 101, upřímně a z celého srdce děkuje všem, za podporu ve veřejné sbírce
pro pana Luboše Svobodu, který 28.12.2007 při autonehodě utrpěl těžké tělesné poškození s trvalými
následky.
Děkujeme
Poděkování
Panu Ing. Václavu Vávrovi /zahradnictví/ za vysazení květin u Obecního úřadu a panu Ivanu Hřebačkovi,
Hrusice čp. 39 za opravu krytů dětských pískovišť.
Díky

Poděkování
Jménem ředitelky občanského sdružení Diakonie Broumov, děkuji všem kteří se zúčastnili humanitární sbírky,
která poskytuje materiální pomoc potřebným občanům u nás i v zahraničí.
P.S. Sbírka je vždy jednorázová a nelze již po odvezení věcí Diakonií Broumov dále nosit věci na OÚ !!!
Rekonstrukce sokolovny
V současné době probíhá výběrové řízení na dodavatele zakázky. Po uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem se
počítá s realizací v měsících září a říjen 2008. TJ získala pro tuto akci státní dotaci ve výši 2 mil. korun.
Nová kniha o Ladovi
S velkým potěšením všem hrusickým občanům oznamuji, že letos na jaře vyšla kniha pod názvem „LADA“,
která obsahuje ucelený dokument díla našeho vzácného rodáka Josefa Lady. Knihu vydalo nakladatelství
Slovart 2008. Autoři tohoto jedinečného díla jsou Jiří Olič, Lev Pavluch, Polana Bregantová ve spolupráci
s vnukem Josefa Lady panem Mgr. Josefem Ladou. Doporučuji. Na ukázku je vystavena na Obecním úřadě.
Zkapacitnění dálnice D1
Ministerstvo dopravy ČR zadalo vypracování dokumentace EIA na akci „ D1 Mirošovice – Kývalka“. Jedná se
o rozšíření stávající čtyřpruhové dálnice D1 v uvedeném úseku /cca km 21 – 182/ na šestipruhovou
komunikaci. Zpracovatelem dokumentace včetně hlukové studie byla firma PRAGOPROJEKT, s.s., K Ryšánci
1668/16, Praha 4. Hlavním předmětem studie bylo posouzení vlivu navrhovaného zkapacitnění na životní
prostředí a především na hlukovou zátěž v okolí dálnice. Výpočet byl proveden pro rok 2040. Dálnice D1
prochází i našim katastrálním územím a z toho důvodu i naše obec je účastníkem řízení. Pro Vaši informaci
uvádím některé základní údaje z dokumentace. Začnu ohledně současné hlukové zátěže a jejího výpočtu.
V současné době norma připouští /stará hluková zátěž/ ve dne 70 dB a v noci 60 dB. V novém letošním
měření byly naměřeny tyto hodnoty: Hrusice směr Mirošovice-Brno/levá strana/ -měřeno ve dvou bodech ve
DNE ve výšce 3 m - bod č.1. 66,9 dB, bod č. 2. 64,2 dB, v NOCI - bod č.1. 63,7 dB, bod č.2. 61,1 dB.
To znamená, že denní hladina hluku je v normě, ale noční hladina hluku mírně překračuje současnou
hygienickou normu hlukové zátěže. V Hrušově bylo provedeno měření také ze dvou bodů /pravá strana-směr
Brno/ - bod č.1. - výsledek DEN 59,3 dB, NOC 56,1 dB, bod č.2. DEN 62,0 dB, NOC 58,9 dB. Závěr
v Hrušově: v současné době není překročena hranice hlukové zátěže. Předpokládaná hluková studie posuzuje
akustické poměry v okolí dálnice D1 u zastavěných oblastí v současnosti, ale po případném rozšíření
komunikace na šestipruhovou ve výhledovém období roku 2040, by již hluková zátěž přesáhla povolený limit
přípustné hladiny hluku /nově 60dB den, 50 db noc/. Z tohoto důvodu se počítá s výstavbou protihlukových
stěn /byl zohledněn požadavek obce/ v tomto rozsahu: Hrusice-levá strana směr Brno cca od 22,600 km –
23,750 km, výška 4-6 m to je v délce 1150 m a v Hrušově-pravá strana cca od 23,140 km – 23,620 km, výška
4,5 – 6 m to je v délce 480 m. A ještě jedna zajímavost ohledně našeho dálničního mostu přes Šmejkalku.
Dle dokumentace obecně mosty na dálnici zůstanou ve stejné
poloze, pouze budou rozšířeny. K našemu mostu přes
Šmejkalku bude přistaven další, který bude tvořit co
nejpřesnější kopii mostu stávajícího. Předpokládané
zahájení zkapacitnění dálnice je plánováno cca v roce 2015.
Daň z nemovitostí
Obecně závazná vyhláška obce Hrusice č. 3/2008 ze dne
2.7.2008 o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně
z nemovitostí.
Zastupitelstvo obce Hrusice se na svém zasedání 2. července
2008, usnesením č. 3/2008 usneslo na základě § 12 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění
pozdějších předpisů, a § 84 odst. 2 písm. h, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích/obecní zřízení/, ve znění
pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl. I. Místní koeficient
Na území obce Hrusice se stanovuje místní koeficient, kterým se násobí povinnost poplatníka za jednotlivé
druhy pozemků, staveb, samostatných nebytových prostorů a za byty, popřípadě jejich soubory, ve výši 2 .
Čl. II. Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2009.
Doplnění: poplatník nepodává žádné nové přiznání k dani z nemovitostí, správce daně sám vypočítá novou
sazbu daně a jako obvykle zašle složenku do 31.5.2009 poplatníkům domů.

Kulturní nabídka
V pátek 1. srpna 2008 Obecní úřad pořádá již tradiční, v pořadí 9 hudební koncert pod názvem „ Hudební
léto v Hrusicích“, učinkují : Simona Bursová-členka opery ND-soprán, Bára Rajnišová-sólistka HDK
v Karlíně-soprán, Jiří Rajniš-sólista opery J.K.Tyla v Plzni-baryton, Kristina Brachtlová-klavír. Na pořadu:
Operetní, muzikálové melodie a písně, Čardášová princezna, Veselá vdova, Paganini, Judita, Carmen,
Chamson, Fantom opery, Pijácká a jiné.
Místo konání: sokolovna v Hrusicích, začátek 19.00 hodin.Vstupné 60,-Kč, děti zdarma.
Srdečně zveme.

V sobotu 23. srpna 2008, pořádá Obecní úřad pietní akci k 10. výročí odhalení busty Josefa Lady. Na této
akci bude přítomen vnuk Josefa Lady, Mgr.Josef Lada, dále vystoupí hrusické děti s říkadly od Josefa
Lady, soubor „Písklata“ za vedení paní Hany Skálové, dechový soubor „Čerčanská šestka“ pod vedením
F.Moravce. Při této příležitosti bude vydán Pamětní list, den otevřených dveří v Památníku Josefa Lady a
stálé výstavy modelů Antonína Jedličky na Obecním úřadě, otevřené Informační centrum a prodejní stánek.
Maminky dětí budou v kostýmech postaviček od Josefa Lady. Přijďte oslavit toto kulaté výročí a vzdát hold našemu
vzácnému rodákovi. Zahájení ve 14.00 hodin u busty Josefa Lady před Obecním úřadem.
A ještě krátké připomenutí: Slavnostní odhalení busty národního umělce Josefa Lady v rodné obci Hrusice se konalo
před 10 lety 22. srpna 1998. Závěrem mě dovolte otisknout text projevu před 10.lety, který vyjadřuje myšlenku a
průběh realizace zhotovení busty Josefa Lady v jeho rodné obci.
S veškerou úctou Ladislav Tesařík, starosta obce

Vážení a milí hrusičtí občané, přátelé díla Josefa Lady,
máme vyjímečnou příležitost zapsat další kapitolu do historie naší krásné a kulturně
bohaté obce. Ne každá se může. a to bez obav. předvést takovou osobností, jakou byl
náš rodák, národní umělec Josef Lada. To nejvíce jeho zásluhou se jméno naší obce
rozlétlo do celého světa.Jako výraz obdivu k jeho věčnému dílu, jako poděkování a
zhmotnělou věčnou připomínku jsme splatili svůj dluh a vystavili důstojný památník.
Na jeho návrhu, zhotovení a přípravě
slavnostního odhalení spolupracovalo množství lidí a firem. S nimi a s celým
průběhem realizace
Vás chci nyní seznámit. Poslední myšlenka na zřízení busty, (neboť se důvodně
domnívám, že již dříve někoho
tato myšlenka napadla), se formovala v říjnu roku 1997, v době oslav 110. výročí
narození a 40 let od úmrtí Josefa Lady při mém rozhovoru s panem Josefem
Kolaříkem, hrusickým chatařem. Bohužel, nebylo ani organizačně ani technicky
možné vše stihnout ještě během těchto oslav. Po projednání celého projektu s panem
Mgr. Josefem Ladou, vnukem pana J. Lady, synem paní Aleny Ladové, který vyslovil
se zřízením souhlas, byl po zvážení vybrán letní termín a začaly přípravně práce.
V listopadu se uskutečnila první schůzka p. Josefa Kolaříka, p. Zdeňka Šejnosta,
akademického sochaře, mne a pana Karla Mráze v jeho pražském ateliéru. Pan
Z. Šejnost byl jediným sochařem, kterému p. J. Lada osobně v roce 1951 „seděl“ a kdy byla vymodelována první
umělcova sádrová busta. A právě toto dílo nabídl p. Šejnost naší obci s tím, že ho p. Mráz, restaurátor a kovolijec odlije
do bronzu. Tato schůzka umožnila naši myšlenku zřídit bustu a umístit ji v naší obci uskutečnit. Začal se odvíjet sled
jednání a prací nutných k zajištění celé, tak náročné akce. Nejprve bylo třeba zajistit finanční prostředky, najít v obci
vhodné místo, navrhnout prostorové umístění, úpravu okolí a celkový vzhled památníku, zajistit stavební a
kamenosochařskou firmu, zhotovit nápis, navrhnout a zajistit pozvánky
a důstojnou upomínku na tento, pro nás tak významný den.Architektonickou studii umístění a úpravu okolí navrhl
architekt pan František Trhač z Prahy, kamenosochařských ale i stavebních prací se v dubnu ujala firma pana Bohumila
Pánka z Říčan, jehož děd postavil v roce 1921 v Hrusicích u kostela pomník obětem 1. světové války. Na pomník byla
použita místní žula. Mezitím p. Mráz odlil bustu do bronzu a s p. Černým, vnukem
p. Černého, spolužáka a kamaráda p. J. Lady, z nakladatelství Onyx jsme připravili pozvánky a tento dokument, obojí
zhotovené v tiskárně AMJ. Ať zůstane připomínkou na krásnou, slavnostní chvíli ve které bylo výsostně potvrzeno, že obec
Hrusice a všichni její spoluobčané si svého světově proslulého rodáka – malíře nesmírně
váží a ctí jeho památku. Ať zlatý nápis na podstavci busty „Věnuje rodná obec Hrusice“ je toho věčným dokladem a
výrazem nejvyšší pocty našemu rodákovi, národnímu umělci Josefu Ladovi.

Závěrem chci upřímně a z celého srdce poděkovat všem. kteří se na uskutečnění této myšlenky podíleli radou, pomocí i
finančními prostředky.
Především Okresnímu úřadu Prahy – východ v čele s jeho přednostou panem Ing. Vladimírem Hůlkou, Okresnímu muzeu
Prahy – východ, panu Mgr. Josefu Ladovi a hlavně Vám, všem hrusickým občanům, kteří jste vyjádřili duchovní podporu
této myšlence a zároveň i formou veřejné sbírky přispěli ke zdaru tohoto vznešeného počinu.
S veškerou úctou Ladislav Tesařík starosta obce

Ze života římskokatolické hrusické farnosti
Jsou prázdniny, je doba dovolených. Možná trávíte dovolenou někde na lodičce či u moře. Ale
třeba právě prší a tak sáhnete ve stanu, na chatě nebo doma po nějaké knize - třeba i po Bibli.
Otevřeme ji a můžeme tam číst: Když Ježíš vstoupil na loď, jeho učedníci Ho následovali. Na
moři se najednou strhla velká bouře, takže se vlny převalovaly přes loď. On však spal. Přišli tedy
k němu, budili Ho a volali: „Pane, zachraň nás! Hyneme!“ On jim odpověděl: „Proč se bojíte,
malověrní?“ A vstal, pohrozil vichřici i moři a nastalo úplné ticho. Lidé žasli a říkali: „Kdo to jenom je, že Ho
poslouchá i vichřice a moře?“ (Mt 8).
Apoštolové byli rádi, že jsou pohromadě, ve společenství. Ale na lodi nemají pevnou půdu pod nohama. Je
s nimi však Ježíš. Ale On spí. I nám se někdy zdá, že Ježíš spí, zvláště když zuří kolem nás nebo i v nás nějaká
bouře. Budíme Jej. A On dokáže bouři v nás či kolem nás utišit. Třeba ji kolem nás neutiší, ale způsobí, že si jí
tolik nevšímáme, nevadí nám. Kolik však lidí Ježíše na loďku svého života, do společenství své rodiny,
nevezme. A pak propadají depresím, zoufalství… Kéž naše radost uprostřed smutku a naše jistota
uprostřed nejistoty je v Ježíši Kristu.
P. Ivan Kudláček, farář mnichovicko-hrusické farnosti
Hurá – prázdniny!!!!
Tak tohle zvolání můžeme v naší mateřské škole slyšet už potřetí.
Průběžně vás informujeme, co všechno s dětmi chystáme, co jsme
zažili a co se nám povedlo, ale tentokrát bych začala tím, co se nám
letos nepovedlo – a to je výsledek zápisu dětí do naší mateřské školy.
U nás to naštěstí neprobíhalo tak dramaticky jako v okolních školkách,
kde poptávka několikanásobně převýšila nabídku, ale přece jenom to
neskončilo přijetím všech dětí.
K zápisu přišlo 13 dětí se svými rodiči, z toho jich bylo přijato 10 a jsou to: Jan Klement, Patrik Najman,
Vítek Kopecký, Barbora Chalupová, Erika Najmanová, Anička Slabihoudová, Martin Skála, Jakub
Kment, Michal Staněk, Tereza Vávrová.
Tyto děti nahradí naše předškoláky, jejichž tablo můžete vidět v obecní vývěsce, do 1. třídy z naší školky
odchází do ZŠ Mnichovice: Adam Bárta, Jirka Svoboda, Natálka Schneiderová, Sebastian Schneider,
Ondra Matuskowies, Dáda Svítek, Péťa Brummer, Dominika Talpová, do ZŠ Strančice: Adam Hemelík,
do ZŠ Praha: Denisa Hindová.
Před sebou máme ještě návštěvu Vojenského muzea v Lešanech, což při počtu 17 kluků z 24 dětí je přímo
povinnost, maškarní rej, při kterém naše předškoláky pasujeme na školáky a poslední den v MŠ před
prázdninami se pořádně vyřádíme, potom nás čeká první prázdninový týden s dětmi zaměstnaných rodičů a ten
další pracovní – malování některých místností školky.
Na tomto místě bych chtěla poděkovat všem, kteří nám v letošním roce pomohli – finančně, sponzorskými
dary, drobnými dárky i spoluprácí. Moje díky patří paní Martině Jírové, která se celý rok 1x za 14 dnů věnovala
dětem v keramickém kroužku, panu Stockovi, který naše děti učil, aby se uměly domluvit anglicky.Děkuji panu
Rudovi Čoudkovi za krásný výlet do Dinoparku v Plzni – vyšlo nám krásné počasí a všichni jsme se v pořádku
vrátili, paní Ivaně Staňkové za povídání o jejím zajímavém povolání letušky, děkujeme Ladovu muzeu za
pozvání na Den dětí na prohlídku.
Minulý týden jsme prověřili schopnosti našich dětí, co se týká pohybu – jízda na kole je velkým hitem u našich
dětí a školkové ,,cykloklání“ je velkou motivací v trénování jízdy bez koleček a volání paní učitelky ,,Ježíšku,
prosím větší kolo“ se asi v mnohých rodinách bude ozývat dost často, tímto děkuji všem, kdo přispěli
k dobrému a úspěšnému průběhu této akce.
Děkuji svým kolegyním, dělají pro vaše – naše děti, co je v jejich silách, Obecnímu úřadu děkujeme za velice
vstřícný přístup k našim potřebám.
A co říci na závěr? – Hurá, už jsou tady prázdniny!!!!!
Lenka Rajdlová, ředitelka mateřské školy

Hrusický portál – nové pohledy
Všichni ho dobře známe – nádherný románský ústupkový portál s tajuplnými
postavami v tympanonu. Již dlouhou dobu se různí odborníci pokoušejí vysvětlit
smysl a význam celého vyobrazeného výjevu i jeho jednotlivých součástí.
Informoval jsem o tom čtenáře Hlasu Hrusic už několikrát a popsal jsem celý
problém i ve své Knize o Hrusicích. V loňském roce vydalo pražské
nakladatelství Mladá fronta knihu Antonína Nováka Vědomí středověku (Z
kulturních dějin prvního tisíciletí), v níž jsou obsaženy další pozoruhodné
výklady tajuplného tympanonu v portálu hrusického kostela sv. Václava. Soudím, že bude vhodné s nimi
seznámit čtenářskou veřejnost Hlasu Hrusic.
Podle výkladu A. Nováka (nalezneme ho v uvedené publikaci na str. 132-134 a 190-191) představuje scéna
vytesaná v červeném pískovci výjev, jehož symbolika má prastaré kořeny. Z výkladu vyplývá, že se
pravděpodobně jedná o zobrazení tzv. sluneční „bárky mrtvých“ zakončené dvěma dračími hlavami, do níž je
zanořen Kristův kříž. Historie tohoto symbolického výjevu sahá do dávných dob antických a raně středověkých.
Na tympanonu hrusického portálu se toto zobrazení objevilo nejspíše jako odezva byzantského zobrazení
zvláštního děje, který je zachycen v apokryfním Nikodémově evangeliu: „Spasitel požehnal Adama na čele
znamením kříže a totéž učinil patriarchům a prorokům a mučedníkům a praotcům. A vzal je a vystoupil s nimi
z pekel.“ Ve východní církvi patřil „Kristův sestup do pekel (Anastásis)“ mezi hlavní svátky církevního roku,
jehož smyslem bylo sdělení, že Kristova vykupitelská oběť je platná pro přítomnost, budoucnost i minulost
lidstva.
Scéna zachycená na hrusickém tympanonu by podle A. Nováka mohla mít obdobný smysl jako byzantská
Anastásis: zobrazuje vysvobození mrtvých prostřednictvím Kristova kříže, vysvobození spravedlivých předků,
jimž obyvatelé raně středověké Evropy prokazovali nejvyšší úctu. Celý výjev je ryze symbolický, tj. pouze
naznačuje a nevyslovuje plně.
Je to vskutku zajímavý výklad. Je zcela soustředěn na centrální motiv kříže zanořeného do podivného
živočicha. Podle tohoto nového výkladu by tento motiv v sobě tajil starou prastarou symboliku sluneční loďky
a vodních ptáků, kteří odletěli a provázejí slunce na jeho pouti podsvětím. Později se hlavy vodních ptáků
proměňovaly v hlavy hada či gryfa (draka). Mohlo tak dojít k symbióze prastarých představ a symbolů hadahospodáříčka, ochranného ducha předků, s křesťanskou zvěstí o Kristově oběti, která přinesla spásu i mrtvým.
Postavy, které jsou po stranách tohoto centrálního motivu, zatím nelze podle A. Nováka spolehlivě vysvětlit a
objasnit, zdá se však, že se jedná o postavy muže (z čelního pohledu vpravo) a ženy (vlevo). Možnost, že by to
mohli být věrozvěsti, nebo sv. Václav a sv. Vojtěch, autor knihy vůbec nezmiňuje. Pouze soudí, že stáří
tympanonu je určitě vyšší, než se doposud mělo za to (první polovina 13. století), a že tympanon sám
pravděpodobně pocházel z ostrovského kláštera.
Myslím, že i tyto nové výkladové prvky jen dokumentují skutečnost, že tympanon portálu kostela sv. Václava
v Hrusicích nejen patří mezi skvosty románského umění v Čechách, ale že jeho tajemství ještě stále není
odhaleno.
MH

Ze života římskokatolické hrusické farnosti
Dnes dokončíme rozjímání nad modlitbou „Otče náš“ poslední částí, která nebyla pro nemoc zveřejněna:
„BUĎ VŮLE TVÁ.“ Malé dítě si chce prosadit svou vůli, „vydupat“ nějakou hračku a táhne rodiče tam,
kam oni nechtějí jít. Je to pro něj dobré? Nebo je lépe, když poslouchá rodiče a plní jejich vůli? Je to
výchova pro život. Buďme malými dětmi ne v tomto prosazování své vůle, ale říkejme Nebeskému Otci:
„Já tomu nerozumím, budu se držet Tebe za ruku, veď mě tam, kde mě chceš mít. Buď vůle Tvá. Věřím, že chceš pro
mne jen to nejlepší.“ Panna Maria nevěděla, co ji čeká, ale řekla andělovi: „Ať se mi stane podle Tvé vůle.“ Pán Ježíš
v Getsemanské zahradě věděl, co ho čeká, prožíval vnitřní zápas než řekl: „Ne má, ale Tvá vůle se staň!“ Kolik těžkých
situací je přípravou na krásný život a kolik lehkých končí tragedií. Když plníme Boží vůli, můžeme počítat s tím, že nás
Bůh nenechá na „holičkách.“ Je to přece jeho dílo a ne naše. Týká se to zvláště rozhodnutí celoživotního povolání např.
k duchovnímu stavu, ale také správný výběr celoživotního partnera, partnerky, pokud někoho Bůh volá k manželství.
Cesta, kde nás Bůh nechce mít, i když vypadá lákavě, není šťastná. Pak jsou nešťastní manželé, které Bůh k manželství
nevolal, ale také jsou nešťastní kněží a řeholnice, kteří se na vůli Boží neptali a jen si prosadili svou. Kéž s Pannou
Marií ve vás roste radost, pokoj a láska. Žehná Vám

P. Ivan Kudláček, farář mnichovicko-hrusické farnosti

hrusická domácí kronika
V měsíci červenci oslavili a v měsíci srpnu oslaví své narozeniny tito občané a občanky:
1.7.
5.7.
13.7.
14.7.
15.7.
19.7.
20.7.

MUDr. Rafajová Růžena
Povejšil Josef
Čiháková Marie
Čoudek Rudolf
Vávrová Marie
Chalupa Jindřich
Ing. Vávra Václav

č.ev. 0301
čp. 88
čp. 30
čp. 16
čp. 107
čp. 124
čp. 3

61 let
62 let
56 let
55 let
85 let
68 let
72 let

1.8.
3.8.
4.8.
10.8.
13.8.
21.8.
21.8.
30.8.

Tesaříková Věra
Slabyhoudová Anna
Bovška Václav
Franeková Marie
Batlíková Marie
Ing. Vávrová Helena
Ing. Staňková Miluše
Lada František

čp. 128
čp. 69
čp. 14
čp. 33
čp. 147
čp. 3
čp. 214
čp. 158

60 let
89 let
67 let
59 let
75 let
67 let
56 let
65 let

Všem jubilantům upřímně blahopřejeme !!!
Narození
Manželům Heleně a Karlovi Kopeckým se 1. června 2008 narodil syn Jan. Rodičům blahopřejeme a malému Honzíkovi
přejeme hodně zdraví a srdečně ho vítáme v Hrusicích !!!
Úmrtí
V sobotu 28. června 2008 ve věku 78 let zemřela vážená paní Jiřina Matoušková, Hrusice čp. 117. Paní Matoušková byla hrusická
rodačka, která svoji rodnou obec nesmírně milovala. Poslední rozloučení se zesnulou se konalo v pátek 4. července 2008
v chrámu Páně v Hrusicích a následně byla převezena ke zpopelnění.
Čest její světlé památce !!!
V pondělí 21. července 2008 ve věku nedožitých 68 let zemřel vážený pan Jiří Svoboda, Hrusice čp. 13. Jiří Svoboda byl hrusický
rodák a vynikající hudebník.
Čest jeho světlé památce !!!
Přistěhování
Dne 4. června 2008 se do čp. 99 /Hrušov/ přihlásil k trvalému pobytu pan Michal Rebec.
Pěkně vítáme v Hrusicích !!!
Akce v Památníku Josefa Lady – srpen
Sobota 30. srpna 2008 „ Loučení s prázdninami – Památník patří dětem“, vstup pro děti zdarma, při přízni počasí hry v zahradě,
průvodci v kostýmech. Srdečně zvou průvodkyně

HRUSICKÝ FOTBAL
Vážení sportovní přátelé a příznivci hrusického fotbalu.
Fotbalový oddíl žáků ukončil sezónu 2007/2008:
vedoucí mužstva: Procházka Josef st., asistent: Procházka Viktor, 2. asistent: Lada Milan ml., trenér: Bína Jiří st.
Dovoluji si Vás seznámit s výsledky soutěže:
Podzim 2007
Kunice Hrusice7:1, Hrusice-Mukařov 2:0, Mnichovice-Hrusice 9:0, Hrusice-Pacov 5:0, Senohraby-Hrusice 7:1, Strančice-Hrusice
3:2, Dobřejovice-Hrusice 2:1, Hrusice-Struhařov 2:4, Ondřejov-Hrusice 2:2, Hrusice -Popovice 7:0.
Jaro 2008
Hrusice-Kunice 2:4, Mukařov-Hrusice 0:2, Hrusice- Mnichovice 0:5, Pacov-Hrusice 1:2, Hrusice-Senohraby 1:9, Hrusice-Strančice
1:2, Hrusice-Dobřejovice 2:0, Struhařov-Hrusice 1:0, Hrusice-Ondřejov 2:0, Popovice-Hrusice 4:0.
Celkově jsme se umístili na 6. místě (z 11 týmů) se skórem 35:61 – 22 bodů. Tuto soutěž jsme obnovili po dvou letech, s některými
úplně novými hráči. Přestože bylo mužstvo s malým věkovým průměrem, tak jsme si vytyčili za cíl nedostat 10 gólů, což se i
podařilo. Chtěl bych poděkovat všem hráčům za dobrý přístup k zápasům a zvlášť třem děvčatům (Natálka Kodadová, Kačka
Kofroňová a Zuzka Smolková), která pomáhala hrát, jak mohla. Také bych pochválil nejmladšího hráče na hřišti Tomáše Síkoru.
Můj cíl byl obnovit v Hrusicích žákovský fotbal což se podařilo a do nové sezony přeji hráčům i novým trenérům hodně úspěchů.
Sportovní „Přípravka“ zahájí novou sezonu v pátek 5.9.2008 v 17.00 hod. na hřišti. Těším se na všechny, kteří s rodiči přijdou a
budou si chtít zahrát s míčem a zaběhat na zdravém vzduchu.
Jiří Bína
Fotbalový oddíl TJ Sokol Hrusice pořádal na hřišti 28.6.2008 již 12. ročník turnaje žáků o pohár „ KOCOURA MIKEŠE“,
kterého se zúčastnila tato mužstva :
1.zápas Hrusice – Dobré Pole (1:0), 2.zápas Strančice-Senohraby (0:4), o 3. a 4. místo Dobré Pole – Strančice (2:0)
o 1. a 2. místo Hrusice – Senohraby (1:1) a na pokutové kopy vyhrály Senohraby
Děkujeme všem sponzorům, kteří pomohli financovat turnaj a ostatním lidem, kteří se postarali o hladký průběh celého dne.
Žákovský turnaj o pohár „KOCOURA MIKEŠE“ se již stal tradicí a proto věřím, že bude pokračovat i v budoucnu.
J.B.
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