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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
Uzavírka pozemní komunikace
Na základě výměny mostní konstrukce železničního mostu pro akci „ Optimalizace
trati Benešov u Prahy-Stránčice“ a následném vydaném rozhodnutí MÚ Říčany –
odbor dopravy, bude uzavírka pozemní komunikace silnice II. třídy č. II/508 v k.ú.
Mirošovice. /Jedná se o železniční most při jízdě z Mnichovic do Mirošovic.
Uzavírka podjezdu pod železniční tratí je rozdělena na dva úseky: částeční uzavírka
/doprava bude vedena v jednom jízdním pruhu/ v termínu od 1.9.2008 – 24.11.2008
včetně a úplná uzavírka v termínu 25.9.2008 – 26.9.2008. Dodavatel stavby:
Skanska DS, Bohunická 133/50, 619 00 Brno, odpovědný pracovník p.Jiří Holeček,
telefon : 723 498 236.
Rekonstrukce sokolovny
Rekonstrukce sokolovny byla zahájena dne 4. srpna 2008 změnou vytápění z pevných paliv na zemní plyn.
Práce provádí firma Bauer Rudolf, Praha 9. Na hlavní stavební práce proběhlo výběrové řízení na dodavatele.
Na základě ukončeného výběrového řízení byla s vítěznou firmou uzavřena Smlouva o dílo. Dodavatelem
stavby je stavební firma HOMER, Kačická 907, Kladno. Práce budou zahájeny v měsíci září – říjen 2008. TJ
získala pro tuto akci státní dotaci ve výši 2 mil. korun.
Zajímavost: demontovaný litinový kotel byl okamžitě odcizen a to se prostor sokolovny uzamyká !!! Je to
záhada ?!
Volby do krajských zastupitelstev
Na základě vyhlášení termínů prezidentem republiky se krajské volby konají ve dnech 17. a 18. října 2008.
Senátní volby se v naší obci nekonají. Podrobné informace o volbách budou uvedeny v zářijovém HH.
Pietní vzpomínková akce
V sobotu 23. srpna 2008 se konala vzpomínková pietní akce k 10. výročí odhalení busty našeho vzácného
rodáka národního umělce Josefa Lady. Za osobní účasti vnuka Josefa Lady, pana Mgr.Josefa Lady, proběhla
důstojná vzpomínka na toto kulaté výročí a současně poděkování všem, kteří tento smysluplný počin , zřízení
busty v roce 1998 podpořili. Po zahájení starostou a oslovením přítomných panem Mgr.Josefem Ladou, se
představily hrusické a senohrabské děti s říkadly od Josefa Lady. Bylo úžasné sledovat co všechno děti umí a
navíc jejich vystoupení zvýrazňovalo jejich oblečení do pravých dětských venkovských postaviček, tak jak
známe z Ladových obrázků. Po vystoupení dětí zazpívala členka ND v Praze Simona Bursová nejoblíbenější
písničku našeho rodáka „Měla jsem holoubka“.

Většina z nás tuto písničku slyšela poprvé a navíc zazpívanou
živě profesionálkou. Takže- jednoznačně premiéra v Hrusicích.
Pak již přítomní, kteří se dostavili v hojném počtu navštívili
Památník, výstavu Antonína Jedličky, kostel sv.Václava,
zakoupili pamětní list a ti, kteří již v Hrusicích všechno
z minulosti již znají, zůstali před bustou, kde jim vyhrávala
kvalitní dechovka „Čerčanská šestka“ za vedení pana
Fr.Moravce. Dokonce se i tančilo. A protože jako zázrakem nám
přálo i počasí, jsem přesvědčen, že toto kulaté výročí bylo
důstojně oslaveno. Závěrem budu skutečně upřímně děkovat, a
to především paní Haně Skálové a Janě Klementové za jejich volný čas ve kterém dokonale připravili děti /a
navíc o prázdninách/ , a panu Ing.Miloši Milostnému za krásné obrázky s textem od Josefa Lady ./Obrázky
budou předány do MŠ pro další využití/. Současně děkuji i rodičům dětí, kteří své děti vozili na zkoušky a
samozřejmě děkuji všem dětem, kteří se vystoupení zúčastnily a obohatily tak vydařené sobotní odpoledne
v Hrusicích. Děkuji .
Svoz nebezpečného odpadu
V sobotu 13. září 2008 bude v naší obci proveden druhý letošní svoz nebezpečného odpadu. Svoz provede
firma ASA Říčany s.r.o. Místo svozu – parkoviště u Obecního úřadu. Čas příjezdu svozového vozu 9,10 hodin,
nakládka 20 minut. Druhy nebezpečných odpadů, které se budou odebírat: olověné akumulátory, lednice,
televizory, zářivky, staré léky, suché články, monočlánky, olejové filtry, oleje, odmašťovací přípravky, lepidla,
kyseliny, nádoby od barev, rozpouštědla, vývojky a ustalovače. Nebude se odebírat: železný šrot a znečistěné
stavební materiály !!! Nebezpečný odpad bude v sobotu přebírán pracovníkem obce. Telefon na dispečera:
283 061 346.
Nový školní rok začíná
Se zahájením nového školního roku 2008-2009 přeji všem našim dětem v mateřské a základní škole hodně
úspěchů a samé dobré známky. Rodičům a učitelům pevné nervy a trpělivost.
Akce v Památníku Josefa Lady – měsíc září
Úterý 9. září 2008 Den evropského dědictví – prohlídky s průvodci v kostýmech vodníků – při přízni počasí
hra pro děti v zahradě. Vstup zdarma.
Sobota 20. září 2008 Pochod kocoura Mikeše – pro účastníky pochodu vstup zdarma – průvodci v kostýmu
kocoura Mikeše.
Informační centrum
Otevírací doba od měsíce září: sobota 9.00 – 13.00, 13.30 – 17.00 hodin. Neděle a svátky 9.00 – 13.00 hodin.
Prodej Ladových kalendářů na rok 2009 , knih od Josefa Lady a jiných upomínkových předmětů. Veřejně
přístupný internet.
Kristýna a Markéta se těší na Vaši návštěvu.
S veškerou úctou Ladislav Tesařík, starosta obce

Ze života římskokatolické hrusické farnosti
O prázdninách, o dovolené, jsme se mohli radovat z krás přírody. Ale též jsme viděli
následky přírodních katastrof. Letos to nebyly povodně, ale třeba následky vichřice. Celý náš
národ je ale postižen duchovní katastrofou. Kolik je to rozbitých rodin. Manželé se rozvádějí,
trpí tím zvláště děti.
Když je někdo z našich drahých nemocný, mluvíme o něm s bližními. Anebo se zase radujeme
z jeho zdraví a o tuto radost se též s druhými dělíme. Více však znamená rozhovor s Bohem. Jemu svými slovy
máme všechno svěřovat, starosti i radosti. Dobře to umí malé děti. Duchovní katastrofa našeho národa
spočívá nejen ve špatné morálce, ale hlavně, a to na prvním místě, v odklonu od Boha. To si můžeme zvláště
připomenout v letošním roce, který je rokem svatého Václava, hlavního patrona našeho národa. Zkusme
s lidmi mluvit o Bohu. Většinou je to nebude zajímat. Ale když s nimi budeme mluvit např. o olympiádě, ožijí.
Z deseti tisíc sportovců však jen někteří získají medaile. Zatímco každý člověk může získat medaili věčného
štěstí v nebi. A ta opravdu stojí za úsilí i trénink, duchovní trénink, který není nic jiného než vzorný život
podle Desatera Božích přikázání. A tak si na závěr můžeme

Desatero připomenout:
1. V jednoho Boha věřit budeš. 2. Nevezmeš jména Božího nadarmo. 3. Pomni, abys den sváteční světil. 4. Cti
otce svého i matku svou, abys dlouho živ byl a dobře se ti vedlo na zemi. 5. Nezabiješ. 6. Nesesmilníš. 7.
Nepokradeš. 8. Nepromluvíš křivého svědectví proti bližnímu svému. 9. Nepožádáš manželky bližního svého.
10. Aniž požádáš statků jeho.
Šťastnou cestu do věčného cíle přeje všem na přímluvu svatého Václava
P. Ivan Kudláček, farář mnichovicko-hrusické farnosti.
P. S. Ve školním roce 2008-2009 bude, dá-li Pán Bůh, náboženství jako v minulém školním roce. Rodiče,
přijďte se domluvit s knězem. Nejlépe v neděli po mši sv., která je v Hrusicích v 10,30 hod.

Hrusická vlajka v zemi Jacka Londona, ale také v zemi českého rodáka.
V červenci jsme navštívili severoamerický kontinent a to místa,
která po dlouhá léta mají pro každou generaci příchuť drsných
dobrodružných příběhů Jacka Londona. Dozvěděli jsme se, že
daleko delší dobu v Yukon teritoriu žil, literálně tvořil a vymýšlel
náměty povídek, český dobrodruh a cestovatel Jan WELZL.
V údolí Klondyk jsme nenašli zlatou žílu, ale zlaté lidičky-českou
stopu,velmi svérázný pár Kennedy a Alena Kennedy-Mývala.
Kennedy je v podstatě lovec a sběratel všeho možného, Mývala
píše povídky z trampského a severského prostředí. Žijí ve srubuv poněkud rustikálním uspořádaní věcí movitých, ale je mezi nimi za pár minut dobře, jakoby jste je znali celá
léta.
Každá vodácká výprava z České Republiky, která zavítá do starého zlatokopeckého městečka DAWSON
CITY si prohlíží z návrší nad městem slavnou řeku Yukon, stopy po těžbě zlata, pak navštěvuje hrob
legendárního cestovatele Jana WELZLA. Večer ve srubu u Kennedyů bývá zvykem popovídat, popít kanadské
pivo a něco zakousnout, většinou první jídlo po několika dnech, které není z ohniště.
Takže partu z Hrusic-M. Jedlička, J.Zikmund, R.Bauer, K.Křička J.,Borovička (bylo nás pět) čekalo díky
vodáckému kamarádovi Robertu Kazíkovi prakticky totéž.Ale…
Jan Eskymo Welzl se na nás usmíval z pamětní desky ,kde je vyryt úvodní verš naší hymny a severní polární
část zeměkoule.Na černý kovový kříž připevňujeme vlaječku z Hrusic, vepsali jsme název naší expedice do
knihy,chvilku postojíme. Množství českých i anglických zápisů a jejich obsah, k tomu“Kde domov můj“ 8000
km od domova působí velmi silně.
Paní Mývala upekla české domácí rohlíky, na zaplněném stole se objevila voňavá medvědí pečínka, Kennedy
zkoumá symboliku hrusické obecní vlaječky, vzpomíná na trempování kolem Sázavy,dojde i na Josefa Ladu, s
jehož knížkami vyrůstali v Kanadě jejich dva synové.
Mývala sleduje přes internet dění doma,prohlížíme si na monitoru nádherné fotografie hor, zvířat, města a
okolí.Již máme za sebou dost dnů i nocí v opravdové divočině na Aljašce , v údolích horských řek, viděli jsme
medvědy, losy,lišky, takže můžeme její obrázky „ocenit“ a současně si přát, aby byly společně s našimi
k vidění v daleké Evropě , tam kde je náš domov .
Zapsal: Jiří Borovička,Hrusice

Připravili jsme pro Vás širokou nabídku sportovních, výtvarných, hudebních a jazykových kurzů s mnoha
novinkami i zajímavé akce se sportovním a kulturním zaměřením. Věříme, že si u nás vybere každý aktivní
člověk, bez rozdílu věku, právě tu činnost nebo akci, která mu bude nejvíce vyhovovat. Zápis bude od 8. do 12.
9. od 17 do 19 hod a dále na recepci SKC.
Program v tělocvičně
Pondělí: florbal 1. i 2. stupeň ZŠ, cvičení a tanečky od 2,5 r. s rodiči, badminton dospělí, Úterý: badminton 1.
stupeň ZŠ, badminton 2. stupeň ZŠ, aerobik hrou od 5ti let, aerobik 1.stupeň ZŠ, zdravotní TV, Středa: aerobik
skupina, dramatický kroužek (na jevišti), volejbal 2. stupeň ZŠ, volejbal (debly) dospělí, Čtvrtek: pohybové
hry od 5ti let, latinsko-americké tance ženy, Neděle: volejbal dospělí

hrusická domácí kronika
V měsíci září oslaví své narozeniny tito občané a občanky:
1.9.
2.9.
7.9.
17.9.
18.9.
20.9.
24.9.
24.9.
26.9.
30.9.

Svobodová Věra
Klubalová Helena
Ing. Bukovský Zdeněk
Křeček Josef
Jelínek Jiří
Andriková Hana
Bína Jiří
Novák Milan
Procházková Bohumila
Klubal Bohumil

čp. 57
čp. 118
čp. 153
čp. 66
čp. 152
čp. 44
čp. 42
čp. 127
čp. 56
čp. 118

78 let
61 let
62 let
63 let
56 let
56 let
59 let
58 let
85 let
62 let

Všem jubilantům upřímně blahopřejeme !!!
Přistěhování
Dne 7. srpna 2008 se k trvalému pobytu čp. 229 /Hrušov/ přihlásili manželé Markéta a Stanislav Lakosilovi.
Pěkně vítáme v Hrusicích !!!
Úmrtí
V neděli 27. července 2008 po dlouhé nemoci ve věku 65 let zemřel vážený pan Jiří Lancinger. Poslední rozloučení se konalo
v pátek 1. srpna 2008 v chrámu Páně v Mukařově. Po církevních obřadech a zádušní mši svaté byl uložen do rodinného hrobu na
místním hřbitově. Jiří Lancinger byl kapelníkem legendární skupiny „SMOK“, která v naší sokolovně pravidelně koncertovala při
tanečních zábavách, pořádaných TJ Sokol a společenských akcích, pořádaných obecním úřadem. Jirka byl vynikající hudebník a
především dobrý člověk.
Čest jeho světlé památce !!!
V úterý 29. července 2008 nečekaně zemřel ve věku 69 let vážený pan Jaroslav Jedlička, hrusický rodák. Ač v současné době
bydlící v Praze, nikdy na své rodné Hrusice nezapomněl a při jakékoliv příležitosti se do Hrusic vracel. Především to dokazoval při
akcích „Setkání rodáků“, kdy ani v jediném, již s deseti pořádaných ročníků, nikdy nechyběl. Byl to velice společenský a milý
člověk. Na 11. setkání rodáků nám všem bude chybět….
Čest jeho světlé památce !!!

Pokračování kulturní centrum Ondřejov
Program v malém sále
Pondělí: balet děti, skupinový posilovací trénink dospělí Úterý: jóga pro zdraví těla i duše dospělí, Středa: cvičení na velkých
míčích a dalším zajímavém balančním náčiní dospělí, Čtvrtek: Street Dance pro kluky a holky
Program v učebně
Pondělí: výtvarná tvorba 1. stupeň ZŠ, výtvarná tvorba od 3 let s rodiči, angličtina mírně pokročilí, francouzština pokročilí Úterý:
zobcová flétna (alt a soprán) pokročilejší, kytara začátečníci, kytara pokročilí Středa: angličtina středně pokročilí, němčina mírně
pokročilí Čtvrtek: keramika 1., 2. stupeň + děti od 3 let s rodiči, němčina nebo francouzština začátečníci, angličtina začátečníci,
počítače základy, počítače pro pokročilé, němčina nebo francouzština začátečníci, angličtina začátečníci
Akce
Výborní lektoři se k nám opět vracejí, protože se jim u nás líbí a to nás moc těší. Patronaci nad akcemi převzal Český svaz aerobiku
(www.csae.cz) a Česká asociace sport pro všechny (www.caspv.cz). Na uvedených internetových stránkách se můžete dozvědět více
o organizacích i lektorech. Každého lektora Vám blíže představíme na plakátku k akci a www.obecondrejov/skcentrum/.
21. 9.DANCE AEROBIC A BODY STYLING s Michalem Šubrem (www.michal-program.cz)
5. 10.DANCE AEROBIC A POSILOVÁNÍ s Vláďou Valouchem (www.valouch.cz)
19. 10.ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ S PRVKY JÓGY s Janou Zachovou
2. 11.AEROBIK PRO RADOST s Olgou Šípkovou (www.olga.sipkova.cz)
23. 11. ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ S NEJMODERNĚJŠÍMI POMŮCKAMI s J. Zachariášovou

5. ročník turistického pochodu „ Po stopách kocoura Mikeše“
Město Mnichovice ve spolupráci s obcemi Hrusice, Mirošovice, Senohraby a Ondřejov a Základní školou T.G Masaryka
v Mnichovicích, Oblastním Muzeem Praha-Východ, Brandýs nad Labem, Sportovním areálem Šibeniční vrch a KČT
Říčany pořádá v sobotu 20. září 2008 5. ročník turistického pochodu „ Po stopách kocoura Mikeše“ IVV
Start pochodu: od 8 do 11 hodin v turistickém informačním centru v Mnichovicích, Masarykovo náměstí 83
Cíl pochodu: do 19 hod v turistickém informačním centru v Mnichovicích, Masarykovo náměstí 83
Startovné: dospělí 25 Kč a děti 10 Kč
Trasy:
Mikešova – 9 km, Mnichovice-Hrusice-Mnichovice
Bobešova – 18 km, Mnichovice-Hrusice-Ondřejov-Třemblaty-Mnichovice
Pašíkova – 25 km NOVĚ Mnichovice-Hrusice-Zlenice (Hláska)-Poddubí-Ondřejov-Třemblaty-Mnichovice
Hastrmanova – 32 km, Mnichovice-Hrusice-Zlenice-Čtyřkoly-Lštění-Dubsko-Hvězdonice-Ondřejov-TřemblatyMnichovice
Těšíme se na Vás.
Město Mnichovice
Měsíčník Hlas Hrusic vydává OÚ v Hrusicích. Povoleno Ministerstvem kultury ČR E 12690. Redakci vede Lad. Tesařík. Náklad tohoto čísla 300 výtisků. Tisk AMJ
Onyx, Praha 2. Ročník 40. Cena 5,- Kč, pro občany Hrusic do schránky ZDARMA. Všechna práva vyhrazena. Žádná část HH nesmí být rozšiřována bezpísemného
svolení majitelů práv.

