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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. )
Kanalizace
Opět po měsíci, Vás váţení spoluobčané, chci informovat o výstavbě kanalizace a předat Vám nové
informace. V současné době probíhá výstavba na stoce C z Hrušova k Památníku. Po dokončení stoky
od nové zástavby RD k dálničnímu mostu směrem do obce se bude pokračovat na stoce A od kostela
směrem k Památníku. Na stoce B /Pod kouty-průjezd na Mirošovice / se dokončuje gravitace k poslední
šachtě před čp.30 /u kostela/. Zbývající část stoky A je tlaková kanalizace /směr okolo kostela na
křiţovatku mezi hospodami/ a toto propojení bude provedeno protlakem. Současně budou provedeny
kanalizační přípojky po veřejné části na této stoce od kostela směrem na Mirošovice. Dále se bude
pokračovat na stoce B1, jedná se o část gravitační a tlakové kanalizace směrem k tunelu pod dálnicí, kde
je umístěna přečerpávací stanice ČSOV2. Dokončuje se nejsloţitější část stoky A4 u potoka s napojením
na stoky z návsi, Hlavačova a od truhlárny s pokračováním do hlavní přečerpávací stanice na palouku u
rybníka ČSOV1. Po dokončení stoky A4 bude zahájena výstavby stok A4, A4b, A4d , směrem na
Slepičárnu a Na Hrádkách. Informace ohledně vypracování projektové dokumentace: projektant
Ing.Jiří Šír telefon 777 202 939, který jiţ zahájil návštěvy v domácnostech. Projektant obdrţel další seznamy domácností s telefony –
ulice u potoka +Bulánka+Slepičárna a ulice na Hlavačově. Kontrolní dny se konají vţdy v úterý od 13.00 hodin na Obecním úřadě
kaţdých 14 dnů, kde občané mohou získat konkrétní informace ohledně napojení jejich domácností. /Termíny 1.11. mimořádně od
9.00 hodin, dále jiţ vţdy ve 13.00 hodin, 15.11., 29.11.2011 a tak dále./ Jakékoliv informace a kdykoliv podá starosta, včetně
hloubky výkopu okolo nemovitostí. Současně děkuji všem občanům za trpělivost a pochopení za ztížené dopravní podmínky
v naší obci. /Příště další informace./
A ještě jedna informace: řidiči, kteří pouţívají komunikaci přes les, vidí, ţe v lokalitě Na Hrádkách probíhá výstavba inţenýrských
sítí pro výstavbu rod.domků. O co se jedná: tuto výstavbu zajišťují a 100% finančně hradí vlastníci stavebních pozemků. Jedná se
o výstavbu stanice na výtlak obecní vody /ATS/ pro zásobování rod.domků pitnou vodou, výstavbu vodovodních řadů s přípojkami,
výstavbu kanalizačních řadů s přípojkami, výstavbu veřejného osvětlení, výstavbu komunikací. Úprava komunikace přes les byla
100% finančně hrazena stavebníky RD a bude zajišťovat veškerou nákladní dopravu pro výstavbu RD. To znamená, ţe přes obec
/Bulánku/ ţádná nákladní doprava jezdit nebude ! V této lokalitě je 10 stavebních pozemků pro výstavbu rod.domků s trvalým
bydlením. Na základě výběru stavebníků, inţenýrské sítě provádí firma ELESTAV, stavbyvedoucí p. Vostřel, telefon 776 832 024.

Humanitární sbírka ošacení
Občanské sdružení Diakonie Broumov pořádá humanitární sbírku ošacení, do které se jiţ v pořadí po páté zapojuje i naše obec.
Občanské sdruţení Diakonie Broumov je nezisková organizace, která poskytuje sociální sluţby pro občany z okraje společnosti materiální pomoc sociálně potřebným, azylové ubytování i pracovní příleţitosti. Více na www.diakoniebroumov.org . Co vše můţete
darovat: letní a zimní oblečení /dětské, dámské, pánské/ lůţkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, látky /minimálně 1m2prosím nedávejte odřezky a zbytky látek/ domácí potřeby – nádobí bílé i černé /vše nepoškozené/ peří, peřové i vatované přikrývky,
polštáře, deky, spací pytle, veškerou nepoškozenou obuv. Současně upozorňuji na věci, které se neodebírají : ledničky, televize,
počítače a jinou elektrotechniku, dále nábytek, jízdní kola, a dětské kočárky, znečistěný a vlhký textil, matrace, koberce !!! A co
získají všichni dárci : dobrý pocit, ţe se dál vyuţije dobré starší oblečení a tím pomáhají potřebným lidem, uvolní se místo ve
skříních pro nové věci a v neposlední řadě pomáhají šetřit ţivotní prostředí. Donesené věci je nutné zabalit do igelitových pytlů nebo
papírových krabic, tak aby se transportem nepoškodily !! V případě dotazů je moţné pouţít telefon: 603 287 387, 224 316 800,
224 317 203. Sbírka proběhne v těchto termínech : sobota 3. prosince 9.00 – 12.00 hodin, neděle 4. prosince 9.00 – 12.00 hodin,
sobota 10. prosince 9.00 – 12.00 hodin, neděle 11. prosince 2011 9.00 – 12.00 hodin v budově Obecního úřadu. Ošacení bude
přebírat paní Eva Boušková. Následně v pondělí 12.12.2011 bude zajištěn odvoz. Předem děkuji jménem všech, kteří by se jen
těţko obešli bez Vaší pomoci.

Vážení spoluobčané,
někteří z Vás, kteří sledujete v médiích politiku, často slyšíte, ţe v současné době se hodně mluví o rozpočtovém určení daní
/RUD/ . Rozpočtové určení daní je systém přerozdělování vybraných daní ze státního rozpočtu /určeným koeficientem/ do měst
a obcí ČR. Jedná se o zásadní a hlavní rozpočtovaný příjem do obecní pokladny. Dnešním článkem formou otázek a odpovědí
Vám chci přiblíţit současný skutečný stav a poţadavek starostů a starostek o navýšení současného a naprosto nespravedlivého
rozdílu příjmu na 1 trvale bydlícího občana mezi obcemi a čtyřmi největšími městy naší republiky.
Víte, co je RUD?
Ţe jste o něm nikdy neslyšeli? Moţná vám to připomene rudu (tu ţeleznou), ţeny mohou snít o Rudovi od sousedů. Ale pro
starostky a starosty je RUD noční můrou. Prostřednictvím RUD se totiţ zajišťuje financování vaší obce, a to tak, ţe na tom
všechny obce s výjimkou 4 největších měst tratí.
Na podrobnosti jsme se zeptali Ing. Věry Kovářové, předsedkyně politického hnutí STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ ve
Středočeském kraji, která jiţ řadu let bojuje za odstranění diskriminace ve financování obcí.
Co skrývá zkratka RUD?
RUD znamená ROZPOČTOVÉ URČENÍ DANÍ. Jde o systém financování všech obcí a měst v ČR. Z určitých daní, které
stát vybere, dostanou obecní rozpočty 21,4%.
O které daně se jedná?
Jde o daň z přidané hodnoty, daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních poţitků (zaměstnanci), daně z příjmů
fyzických osob vybírané sráţkou podle zvláštní sazby (dohody), daně z příjmů fyzických a právnických osob.
Co ovlivňuje výši částky pro jednotlivé obce?
Počet trvale hlášených osob, počet osob samostatně výdělečně činných (ti, kteří podnikají na ţivnostenský list) se sídlem na
území obce, velikost katastru obce. A koeficienty dle velikosti obce.
Má výkonnost ekonomiky vliv na výši příspěvku?
Ano, daří-li se ekonomice, jsou výběry daní a tím i příjmy obcí vyšší, a naopak. V době hospodářské krize vybere stát na daních
méně a příjmy obcím klesají.
Existují rozdíly v příjmech na jednoho obyvatele v jednotlivých obcích?
Ano, zjednodušeně řečeno: čím větší obec či město, tím je příjem na 1 obyvatele vyšší.
Jaký je rozdíl mezi „nejchudšími“ obcemi a Prahou?
Rozdíl je 4,5násobek. „Nejchudší“ obce dostávají v průměru 6 800 Kč na 1 obyvatele, Praha 31 700 Kč. Do roku 2008 byl tento
rozdíl dokonce 6,5násobný.
Hodně se hovoří o návrhu novely zákona o RUD připravený Ministerstvem financí? O co v ní jde?
Má sníţit diskriminační rozdíl ve financování obcí mezi nejchudšími obcemi a Prahou ze 4,5 násobku na 3násobek. Je
výsledkem dlouhodobého úsilí Sdruţení místních samospráv ČR (SMS ČR) a politického hnutí STAROSTOVÉ A
NEZÁVISLÍ (STAN).
Co přinese návrh novely zákona o RUD obcím a městům?
Příjmy samospráv by se zvýšily o 1400 aţ 2 400 Kč na obyvatele aţ do velikosti 20 tis. obyvatel. Pozitivní dopad to bude mít
na všechny obce a města kromě čtyř největších měst.
Odkud se vezmou peníze na změnu zákona o RUD?
7 mld. Kč z tzv. nenárokových dotací z ministerstev, které nebyly vţdy rozdělovány transparentně, 1,5 mld. Kč z rozpočtu
ministerstva školství na počet ţáků ve škole a 5 mld. Kč se vezme z rozpočtu 4 největších měst: Prahy, Brna, Ostravy a Plzně.
Proč se odebírají peníze právě 4 největším městům?
Za dob existence okresů dostávala tato města peníze navíc mimo systém RUD. Okresy byly zrušeny a jejich povinnosti
převzaly kraje. Nikdo však neměl odvahu odebrat těmto městům peníze, které jim náležely neprávem. Např. na 1 Plzeňana je
v současné době dvakrát více peněz neţ na 1 občana Českých Budějovic či Liberce. Bezdůvodně - obě města jsou statutární a
plní stejné funkce a povinnosti.
Nebude to pro tato města složité?
Výpadky jim budou po dobu čtyř let kompenzovány i s ohledem na výši jejich dluhů tak, aby se mohla na nově vzniklou situaci
dostatečně připravit. Nadále budou dostávat několikrát neţ ostatní obce.
Chcete vzít peníze Praze. Občané Středočeského kraje jezdí přeci do Prahy, využívají veřejnou dopravu při cestě do
zaměstnání, navštěvují divadla. Praha platí vybudování komunikací, po kterých Středočeši jezdí. Jak k tomu Praha
přijde?
Vezměme to z druhé stránky. Praţané jezdí do okolních měst a obcí za rekreací. V podstatě tři dny v týdnu ţijí mimo Prahu a
vyuţívají místní infrastrukturu, veřejné osvětlení, jezdí po obecních komunikacích, pouţívají místní veřejnou dopravu,
produkují odpad atd. A obce? Ty také financují výstavbu místních komunikací a dotují autobusovou dopravu na svých
katastrech. A kromě toho velká část občanů bydlí na venkově, pouţívá místní infrastrukturu a veřejnou dopravu, ale trvale jsou
tito občané hlášeni v Praze, kde mají také většinou i sídlo své firmy. Praha pak za ně dostává 31 700 Kč/1 obyv. včetně 30 %
jejich daňové povinnosti z podnikání (OSVČ) a obce, ve kterých skutečně bydlí, nedostanou za tyto občany v rámci systému
RUD ani korunu.
O Praze se tvrdí, že špatně hospodaří. Je to pravda?
Myslím, ţe některé kauzy jsou dostatečně známé.
Jak se staví starostky a starostové ke změně zákona o RUD?
Většina z nich ji plně podporuje. Díky ní můţe být odstraněn diskriminační rozdíl ve financování měst a obcí. Obce by mohly
lépe plánovat své investiční záměry, stavět školky, školy, nové chodníky, místa pro volný čas. Mimo čtyři největší města ţije
80 % obyvatel naší republiky, v Praze, Brně, Ostravě a Plzni zbývajících 20 %. Je třeba začít myslet na venkov a jeho rozvoj.
Proto se starostové spojili, dali o sobě slyšet a chtějí změnu zákona – uţ je na čase!

Nová orientační tabule na parkovišti u OÚ
Na místě staré kovové tabule na parkovišti byla instalována nová a aktualizovaná informační tabule s dřevěnou stříškou. Na tabuli
jsou aktualizovaná telefonní čísla objektů, včetně některých nových fotografiích s novým mapovým plánem a legendou. Grafické
zpracování, tisk, lamino a lepení na desku zajistila firma ŽAKET, Praha 6. Dřevěný rám a stříšku vyrobil pan Procházka ze
Zvánovic. Původní orientační tabule byla osazena v roce 1998. Tabule bude osvícena napojením na veřejné osvětlení.
Obecní vodovod
Na základě nepředvídaných poruch čerpadla, výpadku elektřiny a jiných moţných poruch na systému obecního vodovodu,
Zastupitelstvo obce rozhodlo zřídit telemetrickou stanici /radiový přenos poruch/, umístěnou v areálu vodojemů, která bude přímo
spojena s centrálou dispečinku u provozovatele obecního vodovodu VHS Benešov. Tímto zabezpečením provozovatel zajistí
okamţité zjištění poruchy a následné opravy, tak aby nedošlo k vyprázdnění vodojemů, uzavření vody ve vodojemech a následného
naváţení vody, coţ je vţdy důsledek pozdějšího zjištění poruchy. Cena tohoto systému je 185.390,-Kč. /bez DPH/
Změna systému plateb za odvoz popelnic
Na základě zhoršené platební morálky za odvoz komunálního odpadu se mění systém úhrady za odvoz popelnic. Současný
systém plateb: obec svozné firmě ASA za odvoz čtvrtletně platí dopředu, ale občané obci platili zpětně, to znamená za 1. pololetí
2011 v červenci a za 2. pololetí 2011 v lednu 2012. Tento systém se ruší a poplatky za odvoz komunálního odpadu se nově budou
platit takto: za 2. pololetí 2011 bude úhrada provedena ještě letos v měsíci listopadu a prosinci na základě obdrţené sloţenky, nebo
přímo do pokladny OÚ. V měsíci lednu 2012 se známky na popelnice na rok 2012 budou jiţ vydávat pouze po zaplacení poplatku za
1.pololetí 2012. Současně ţádám dluţníky o nápravu a úhradu za odvoz komunálního odpadu!
Informace-výlov ryb z rybníka Hubačov
Na základě informace od Českého rybářského svazu, místní organizace Říčany, vlastníka Hubačovského rybníka, v letošním roce se
výlov nekoná. Pravděpodobný termín výlovu je jaro příštího roku.
Poděkování
Děkuji Sboru dobrovolných hasičů v čele se svým předsedou Miroslavem Strnadem za opravu hřbitovní zdi. Díky !
Žádost
Ţádám vlastníky poštovních schránek, umístěných na zdi u hlavního vchodu na Obecní úřad, o pravidelné vyprazdňování svých
poštovních schránek a nebo o nápis ţe si nepřejí reklamní tisk. Přeplněné schránky a visící reklamní tiskoviny nejsou ţádnou
okrasou u vchodu Obecního úřadu !
Kulturní akce
S předstihem Vás váţení spoluobčané seznámím s akcemi na měsíc listopad a prosinec 2011:
Sobota 12. listopadu 2011 „Myslivecká zábava“ začátek 20.00 hodin, sokolovna, k poslechu a tanci hraje Reministence s kapelníkem
Václavem Krebsem ze Senohrab. Vstupné 100,-Kč Bohatá zvěřinová tombola, občerstvení. Pořádají hrusičtí myslivci.
Sobota 26. a neděle 27. listopadu 2011 se koná jiţ 4. Hrusický vánoční jarmark. Vţdy od 10.00 do 17.00 hodin v hrusické
sokolovně. Pořádá a současně srdečně zve OS Šťastná rodina a Sbor dobrovolných hasičů v Hrusicích.
Sobota 3. prosince 2011 „Mikulášská nadílka pro děti“ začátek 14.00 hodin v hrusické sokolovně. Pořádá Obecní úřad
Pátek 9. prosince 2011 oslava 80 narozenin hrusického patriota a šerifa Spojených osad Hrusic Ing. Miloše Milostného. Na počest
oslav narozenin Miloše se zúčastní i EVA a VAŠEK.
Neděle 18. prosince 2011 vánoční koncert s názvem „Ladovy vánoce“ začátek 18.00 hodin v hrusické sokolovně, vstupné 70,-Kč,
děti zdarma. Občerstvení, vánoční atmosféra, dobrá nálada a pozor bude překvapení ! Tento koncert za účasti zpěváků ND a
hudebního divadla Karlín se koná v předvečer oslav 125. výročí narození /17.12.1887/ a 55. výročí úmrtí /14.12.1957/ národního
umělce Josefa Lady našeho vzácného rodáka naší obce. Pořádá Obecní úřad
Na všechny uvedené kulturní akce jste srdečně
zváni!
S veškerou úctou Ladislav Tesařík, starosta obce

Ze života římskokatolické hrusické farnosti
Listopad je dušičkový měsíc. Kaţdý člověk by si měl poloţit 3 otázky:
1. Zda věří, ţe existuje Bůh? 2. Zda věří, ţe naše duše je nesmrtelná? 3. Zda věří, ţe existuje věčný ţivot?
Pokud si odpoví záporně, pak jeho chození po hřbitovech postrádá logiku. Činí tak spíše jen pro sebe – dává tam
kytičky, zapaluje svíčky, aby si připomněl zemřelé, kterým uţ nemůţe pomoci. Druhý, pokud odpoví kladně a
jeho ţivot je naplněn vírou v Boha, vírou v nesmrtelnost duše, vírou ve věčný ţivot, pak je to jiné. Jistě těm, kdo jsou jiţ v pekle,
nemůţe pomoci, ale svou modlitbou pomáhá duším, které trpí v očistci a vyprošuje si přímluvu u těch, kdo jsou jiţ v nebi. Proto
měsíc listopad začíná Slavností Všech Svatých. A následující den, 2. 11., prosíme za duše v očistci. To vše je moţné jen díky tomu,
ţe za nás Pán Jeţíš zemřel na kříţi. Tak i centrální místo ne hřbitově je u kříţe, u něhoţ se setkáváme k modlitbě. A i na jednotlivých
hrobech bývají kříţe. Pokud člověk uvěří a dá se pokřtít, má tak naději dostat se do nebe. V naší mnichovicko-hrusické farnosti je
celkem 12 hřbitovů, 12 míst pro společnou modlitbu a opět, dá-li Pán Bůh, to bude 12 modlitebních čtvrthodinek, podle následujícího
programu a mše svaté 1. 11. a 2. 11. Kéž nežijeme jen pro tento svět, ale naše naděje sahá za práh smrti.
DÁ-LI PÁN BŮH MŠE SVATÉ A MODLITBY ZA DUŠE V OČISTCI - 2011
Den

Hodina

Místo

Neděle

14,30
15,00

Mnichovice - pobožnost na hřbitově
Hrusice - pobožnost na hřbitově

15,30

Ondřejov - pobožnost na hřbitově

16,00
14,30
15,00
15,30
16,00
14, 30
15,00
15,30
16,00

Chocerady - pobožnost na hřbitově
Strančice - pobožnost na hřbitově
Menčice - pobožnost u kříže
Klokočná - pobožnost na hřbitově
Struhařov - pobožnost na hřbitově
Mirošovice - pobožnost na hřbitově
Hradové Střímelice - pobožnost na hřbitově
Kostelní Střímelice - pobožnost na hřbitově
Zvánovice - pobožnost na hřbitově

30. 10.
Neděle
6. 11.
Neděle
13. 11.

Mše svaté 1. a 2. 11. budou podle oznámení na vývěskách

P. Ivan Kudláček, farář mnichovicko-hrusické farnosti

hrusická domácí kronika
V měsíci listopadu 2011 oslaví své narozeniny tito občané a občanky:
2.11.
3.11.
4.11.
7.11.
8.11.
11.11.
17.11.
17.11.
18.11.
23.11.
25.11.
30.11.

Staňková Věra
Svoboda Stanislav
Vilímová Klementína
Beneš Petr
Svobodová Bohumila
Míchková Magdaléna
Vávrová Alena
Indrová Alena
Svobodová Lenka
Svobodová Zdeňka
Indra Jaroslav
Slabihoudová Miroslava

č.p. 94
č.p. 57
č.p. 208
č.p. 184
č.p. 104
č.ev. 0396
č.p. 107
č.p. 121
č.p. 100
č.p. 104
č.p. 121
č.p. 76

64 let
55 let
64 let
68 let
87 let
75 let
56 let
75 let
58 let
58 let
73 let
58 let

Všem jubilantům upřímně blahopřejeme !!!

Narození
Rodičům Heleně a Karlovi Kopeckým Hrusice čp. 217 se 6. října 2011 narodila dcera Petra.
Rodičům blahopřejeme a malé Petře přejeme hodně zdraví a štěstí a srdečně ji vítáme v Hrusicích !!!
Přihlásili se do Hrusic
Dne 6. října 2011 se k trvalému pobytu čp. 36 /Hrušov/ přihlásil pan Aleš Kroupa.
Srdečně vítáme v Hrusicích !!!
Akce v Památníku Josefa Lady
Prosinec 2011 – všechny návštěvní dny v tomto měsíci budou prohlídky s rozpustilými čerticemi.
Změna provozní doby v obecní knihovně
S platností od 1.1.2012 se mění provozní doba v naší obecní knihovně : nově sobota 14.00 – 15.00 hodin.
Na Vaší návštěvu se těší knihovnice paní Eva Boušková.

Zprávy z tělovýchovy a sportu
Rozpis cvičení v sokolovně pro zimní sezónu 2011/2012
Úterý - 17.00 – 18.00 ţáci-přípravka oddíl kopané Mnichovice
18.00 – 19.00 SPV – sport pro všechny
19.00 – 20.30 „A“ muţstvo - fotbal
Středa - 19.00 – 20.30 Zumba - ţeny
20:30- 22.00 florbal – dospělí
Čtvrtek - 18.00 – 19.00 ţáci-přípravka oddíl kopané Mnichovice
Pátek - 17.00 – 18.00 ţáci – fotbal
19.30 – 22.00 volejbal

Lad.Tesařík, předseda TJ

4. HRUSICKÝ VÁNOČNÍ JARMARK
OS Šťastná rodina a Sbor dobrovolných hasičů v Hrusicích Vás srdečně zvou na
3. Hrusický vánoční jarmark, který se uskuteční 26. a 27. listopadu 2010 od 10 do 17 hod. v hrusické
Sokolovně. Můţete se těšit na velice pestrou nabídku zboţí a aktivit. Čeká Vás:
Prodej adventních věnců, vánočních ozdob, šperků, košíků, dřevěného zboţí, svíček, keramiky, hraček….
Vánoční občerstvení v podobě buchet, koláčů, vánoček, houstiček, klobásek, medoviny, svařeného vína….
Předvánoční dílny pro děti i rodiče, kde si můţete vyzkoušet pečení perníčků, tvoření ozdob z včelího vosku,
výrobu vánočních přání metodou quilingu, drátkování, výrobu hotfixových dekorací na oděvy….
Výtěţek z jarmarku bude opět pouţit pro hrusické děti.
Přijďte se i Vy nadechnout prvních doušků vánoční atmosféry a zakoupením drobností a věciček od různých
lidiček podpořit dobrou věc. Těšíme se na Vás! 
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 43. Cena 6,- Kč, pro občany Hrusic do schránky ZDARMA. Všechna práva vyhrazena. Ţádná část HH nesmí být rozšiřována bezpísemného
svolení majitelů práv.

