ročník 44

Únor 2012

číslo 2

VYDÁVÁ OBEC HRUSICE, WWW.OBEC-HRUSICE .CZ, OUHRUSICE@QUICK.CZ, TEL/FAX 323655326

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. )
Vážení spoluobčané,
V letošním roce 2012 naše obec oslaví 125. výročí narození a 55.
výročí úmrtí /17.12.1887 v Hrusicích, 14.12.1957 v Praze/, našeho
slavného rodáka, národního umělce Josefa Lady. Pro naši obec, stejně
jako pro nás všechny občany, kteří jsme přijali Hrusice jako svůj
domov je to významné výročí s pocitem velké hrdosti na našeho
rodáka. V roce 1987, kdy naše obec slavila 100. výročí narození Josefa
Lady, obec vydala k tomuto jedinečnému výročí „Zvláštní vydání“
Hlasu Hrusic. Od tohoto výročí uběhlo dalších 25 let života naší obce
a proto mně dovolte citovat na pokračování v HH texty tohoto
jedinečného „Zvláštního vydání“, které připravil velký patriot, znalec
naší obce a Ladova díla, hrusický písmák, vážený pan František
Čihák /nar. 10.6.1910, zemřel 7.2.1996/, a které věřím, že povedou
k většímu poznání historie naší obce a pocitu sounáležitosti nás všech
hrusických občanů ke svému domovu.
ZVÁŠTNÍ VYDÁNÍ 1987
Hrusice se dílem národního umělce Josefa Lady v podvědomí mnohých staly typem české vesnice. Kdo jiný
dokázal tak přesvědčivě vyznat lásku rodnému prostředí-celoživotnímu zdroji umělecké inspirace. Odešel
uprostřed práce předčasně, ale jeho dílo zůstává svěží a živé. Další a další generace budou přicházet do
Ladova kraje, aby se tu rozhlížely jeho okem a při tom pociťovaly, že lidský život je něco víc, než pouhé
starosti. Bude je vítat prostředí časem pozměněné, ale v podstatě si uchovávající své základní rysy. To jenom
pokolení se střídají a odkaz citových pout předávají otcové synům a vnukům.
Josef Lada a Hrusice. Hrusice a Josef Lada. Ty pojmy budou vždycky patřit k sobě. Jako souzvuk všeho
hezkého, co činí domov domovem.
Už 125 let uplyne od doby, kdy přišel na svět jako nečekané děťátko. Rodné prostředí mu vtisklo svou pečeť.
Vždyť tahle vesnice byla na svůj čas hluboce prokypřená. Bylo jen zcela zákonité, že se tu jednou musel
narodit umělec, který by všechno to, čím žijí naše mozky i srdce, dokázal trvale vtisknout do svého
uměleckého díla.
Chceme vám přiblížit kraj, který byl pro Josefa Ladu rodným prostředím. Až budete procházet Hrusicemi, ať
Vás provází pohoda, která vyzařuje z každého umělcova díla.
/pokračování příště-Lad.Tesařík, starosta obce/

Zprávy z obce
Obecní vodovod
Ze soboty na neděli 19.2., a z pondělí na úterý 21.2.2012, domácnosti které odebírají pitnou vodu z obecního vodovodu
zaznamenali, že voda z kohoutků neteče. Co se vlastně stalo? Ze zkušenosti víme, že největší problémy vznikají vždy po
silných mrazech a následném oteplení. Bohužel tato „zkušenost“ postihla i naší obec. V sobotu bylo zjištěno, že se
vyprazdňují vodojemy, což vždy znamená, že je někde nekontrolovaný únik vody. Ještě v sobotu jsme projeli celou obec,
ale na hlavních řadech a přípojkách k jednotlivým nemovitostem jsme poruchu nenašli. Což na jednu stranu značilo, že
náš vodovod /hlavní řady / je v dostatečné nezámrzné hloubce, ale na druhou stranu o to víc bude hledání úniku
obtížnější. Celé úterý, pracovníci provozovatele obecního vodovodu VHS Benešov závadu hledali a ještě ve 14. hodin
odpoledne se nevědělo, kde se porucha nalézá. Bylo rozhodnuto, že se do obce přivezou cisterny a ve středu se bude
pokračovat v hledání. V 15. hodin ovšem přišla radostná zpráva, že závada byla nalezena, únik odstraněn a otevřeny
vodojemy s vodou do obce. A kde závada úniku vody byla ? Bohužel opět se opakovala situace, kdy majitelé domácností
si nezabezpečí /zateplením/ potrubí a vodoměr ve vodoměrných šachtách, které mají na svých pozemcích. Hlavně se
jedná o vlastníky nemovitostí, kteří chaty a rekreační domky celoročně neužívají, včetně rozestavěných staveb, které
již mají vodovodní přípojku zavedenou do vodoměrné šachty na svém pozemku, včetně osazení vodoměru. Přesně takový
byl i současný únik vody ve vodoměrné šachtě u rozestavěného rod.domku. Nalezení tohoto typu úniku vody je vždy
nesmírně obtížné, neboť se musí procházet všechny takto přímo neobydlené nemovitosti. Vlastník nemovitosti, kde došlo
k úniku vody si to bude dobře pamatovat, neboť k úniku došlo za vodoměrem do obydlí, což znamená, že veškerá uniklá
voda se zaznamenala na vodoměru a tuto ztrátu vlastník nemovitosti uhradí ! Poučení-apeluji na všechny odběratele
obecní vody, aby vždy před zimou si zateplili vodoměrné šachty /stačí-polyesteren, nebo deka, staré hadry/ a
nedocházelo tak v budoucnu k tomu, že zodpovědní občané musí trpět za něco, co sami nezpůsobili.
Závěrem mně dovolte poděkovat pracovníkům provozovatele našeho obecního vodovodu panu Alexandrovi, Hudcovi a
Limburskému za nalezení a opravu úniku obecní vody. Současně děkuji panu Jiřímu Bínovi st., za naprosto
zodpovědnou práci v rámci údržby obecního vodovodu. Pánové děkuji !
Vítání občánků
V sobotu 28. ledna 2012 se konalo již tradiční vítání nových hrusických občánků v budově Mateřské školy. Na toto
vítání bylo pozváno 8 dětí se svými rodiči a všichni pozvaní se vítání občánků zúčastnili. A kdo se stal novým hrusickým
občánkem : Elen Boháčová, Lea Stocková, Jakub Tesařík, Petra Kopecká, Jakub Musil, Doubravka Měrková, Martin
Slabihoud, Tarik Medrar . V krásném prostředí naší Mateřské školy první přivítaly naše nové občánky s jejich rodiči
naše děti, které již MŠ navštěvují a které pásmem básniček a zpěvem navodily tu správnou atmosféru. Poté následoval
oficielní akt přivítání nových občánků s předáním knihy od našeho slavného rodáka Josefa Lady „Kronika mého života“
s osobním věnováním a podpisem vnuka Mgr. Josefa Lady. Po předání kytičky každé mamince a následným podpisem
rodičů do Pamětní knihy, byl tento slavnostní akt stvrzen. Zdokumentování vítání občánků pro rodiče a obecní archiv
zajistil pan Richard Strýček. Závěrem byli všichni přítomní pozváni na malé občerstvení, které již tradičně skvěle
připravila naše kuchařka MŠ paní Jana Povýšilová. A že všem mimořádně chutnalo, dosvědčuje skutečnost, že
zúčastnění i se svými dětmi zůstali na tomto neformálním posezení a měli si o čem povídat.
Pokácení sakury
Na základě rozhodnutí Zastupitelstva obce bude v době vegetačního klidu pokácen 1 strom sakury naproti prodejně u
Hubínků. Současně bude vysazen nový.
Vypnutí el.proudu v naší obci
Na základě oznámení ČEZ Distribuce, a.s. Benešov bude v naší obci ve středu 21. března 2012 v době 7.30 hodin –
15.00 hodin, přerušena dodávka elektřiny víceméně v celé obci.
Takto zní oznámení od ČEZU: 1. Celá obec, Hubačov včetně chat podle rybníka směr Mnichovice, novostavby a chaty
od mostu přes dálnici směr Senohraby, chatová lokalita pod dálničním mostem a chaty směr Turkovice . 2. Lokalita Vlčí
Halíř včetně veteriny. 3. Celá lokalita Hrušov, hotel, hostinec u Kaštánků, na Požáru, ul. Sázavská, kurty u Hrušova,
v Zátiší, hlavní od kolejí směr Hrušov, k Ostrůvku, na Ostrůvku, u Tunelu, za Starou poštou, u nádraží, ČOV. Důvod:
jedná se o provedení pravidelné údržby a odstranění zjištěných závad na distribuční síti. V případě dalších dotazů
použijte kontakt na poruchové lince 840 840 840, která je k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
Pozvánka na kulturní akce
V sobotu 3. března 2012 se koná v sokolovně tradiční „Maškarní“ Baráčnický ples. Začátek 20.00 hodin, bohatá
tombola, občerstvení, masky vítány. Srdečně zvou baráčníci.
V sobotu 24. března 2012 se koná v sokolovně již v pořadí 38. „Ladovská zabíjačka“. Začátek 19.00 hodin, hudba
„Mnichovanka“ z Mnichovic. Zabíjačkové menu, bohatá tombola, šatlava. Distribuce vstupenek: p.Mráz, telefon
739 028 984, ing.Milostný, telefon 723 660 663. Srdečně zvou Spojené osady Hrusic.
Výročí v roce 2012
Na letošní rok připadají tato výročí: 125. výročí narození a 55. výročí úmrtí Josefa Lady
Obec Hrusice : 807 let od založení /1205/
Sbor dobrovolných hasičů : 115 let od založení /1897/
Fotbalový oddíl : 75 let / 1937 SK Hrusice/
Termíny oslav těchto výročí budou včas oznámeny v Hlasu Hrusic

Zprávy z tělovýchovy a sportu

Zcela určitě většina členů naší tělovýchovné jednoty se zájmem sleduje v médiích současný stav celé české tělovýchovy. Po kauze Sazky, změnách
ve vedení ČSTV se dodnes vlastně neví, jak se bude v budoucnu vyvíjet financování masového sportu, potažmo malých tělovýchovných jednot.
Naše hrusická tělovýchovná jednota je tím samozřejmě bytostně zasažena, neboť bez finančních prostředků, které každoročně získávala od
okresního sdružení ČSTV Praha-východ na činnost a údržbu tělovýchovných zařízení, může v budoucnu v současném rozsahu těžko zabezpečit.
Vždyť jenom udržet současnou sportovní činnost v sokolovně stojí ročně /otop, el.energie, voda, pojištění, úklid/ cca 98.000,-Kč. Věřím, že
zvolením nového předsedy ČSTV pana JUDr. Miroslava Jansty se financování tělovýchovných jednot opět obnoví a bude zachováno financování
masového sportu aspoň na té úrovni jako dříve. Nový předseda ČSTV musí vstoupit do jednání z MF a MŠTM a vyjednat pevné podmínky podpory
tělovýchovných jednot. Pro Vaši informaci, naše tělovýchovná jednota sdružuje fotbalový oddíl, volejbalový oddíl, tenisový oddíl, SPV /sport pro
všechny/, florbal, zumbu, atletický oddíl.Závěrem mně dovolte citovat slova nového předsedy ČSTV po jeho zvolení na lednové valné hromadě.
Cituji:Vážení sportovní přátelé,
Lednová valná hromada Českého svazu tělesné výchovy zvolila nový Výkonný výbor ČSTV. Učinila tak v situaci nesmírně těžké pro český sport.
V tak obtížné situaci se náš sport v novodobé historii ještě nikdy nenalézal. Nesprávnými rozhodnutími a nečinností minulého vedení
v uplynulých deseti letech přišel o naprostou většinu zdrojů financování, zejména příjmů ze Sazky. Všichni členové nového výkonného výboru učiní
vše, aby se český sport mohl opět dostat na nohy, aby nabyl zpět svou ztracenou reputaci, aby našel způsoby, jak sport u nás financovat. Jednou
z prvních podmínek je začít u sebe. Hned na prvním povolebním jednání výkonného výboru jsme se zbavili všech hmotných požitků, které byly
v minulosti běžnou praxí. Všichni členové výkonného výboru budou pro sport a ČSTV pracovat zdarma, bez nároků na odměnu. Zrušili jsme
služební auta předsedy a místopředsedy, stravné, reprezentační fond předsedy, proplácení telefonů, karet na benzín a mnoho dalšího. Jen tímto
rozhodnutím jsme uspořili skoro 2 mil. korun. Našim druhým rozhodnutím bylo zjistit pravý stav financí a majetku ČSTV i skutečné důvody a
viníky smutného konce působení ČSTV v Sazce. Zřídili jsme pracovní komise, které se ihned pustí do práce. Za jejich činnost a výsledky odpovídají
předsedové těchto komisí, kteří se budou pravidelně zpovídat ze své činnosti. Tímto způsobem jsme právě zahájili práci na legislativních úpravách
postavení ČSTV a sportu vůbec, na vytvoření nového modelu a způsobu financování sportu u nás, na odpovídající struktuře ČSTV, na vypořádání
jeho majetku, dluhů i soudních sporů. Řešit jsme začali i lepší informovanost členské základny ČSTV či revitalizaci multisportovního centra
v Nymburce tak, aby plnohodnotně sloužilo sportu na vysoké úrovni doby. Období příštích let nebude snadné. Všichni se budeme muset
přizpůsobit zcela jiným a novým podmínkám zejména ve financování naší činnosti. Peníze ze shora, ze Sazky již nikdy nepřitečou. Finance od státu
si teprve musíme vydobýt. To nebude lehké ani rychlé. Všichni se musíme okamžitě učit hledat zdroje v místě svého působení, v krajích, v obcích,
u sponzorů, mecenášů, u dobrovolníků. Nové vedení ČSTV Vám v tom bude pomáhat ze všech sil.Vážení přátelé, odhodlání nového vedení ČSTV
je velké. Neobejde se však bez podpory široké členské základny, svazů i tělovýchovných jednot, Vás všech. Podpořte nás ve snaze očistit dobré
jméno organizace českého sportu, učinit hospodaření ČSTV a financování sportu průhledným a jasným. Jsem přesvědčen, že se nám společnými
silami podaří, aby ČSTV byl opět skvělou a renomovanou značkou.
JUDr. Miroslav Jansta, předseda ČSTV
Myslím, že není co dodávat, nový předseda ČSTV to řekl naprosto jasně. I v této souvislosti
a úplně na závěr apeluji na všechny členy a především na vedoucí a trenéry o zajištění maximální hospodárnosti a šetrného zacházení se
sportovním zařízením jednoty. Velice často zůstává po cvičebních hodinách v sokolovně /především na WC/ celé dny rosvíceno, dochází
k poškozování opony. Je logické, že každá oprava, zbytečné svícení a další musí někdo zaplatit!!! A jak již nastínil předseda ČSTV ve svém
úvodním slově financování sportu nebude v budoucnu jednoduché !
S veškerou úctou Ladislav Tesařík, starosta obce

Ze života římskokatolické hrusické farnosti
Pokračování v rozjímání růžence. Druhé tajemství radostného růžence: „Navštívení Alžběty.“ (Lk 1, 39-56)
V těch dnech se Maria vydala na cestu a spěchala do jednoho judského města v horách. Vešla do Zachariášova domu a pozdravila
Alžbětu. Jakmile Alžběta uslyšela Mariin pozdrav, dítě se radostně pohnulo v jejím lůně. Alžběta byla naplněna Duchem Svatým
a zvolala mocným hlasem: „Požehnaná tys mezi ženami a požehnaný plod života tvého! Jak jsem si zasloužila, že matka mého
Pána přišla ke mně? Vždyť jakmile zazněl tvůj pozdrav v mých uších, dítě se živě a radostně pohnulo v mém lůně! Blahoslavená,
která jsi uvěřila, že se splní to, co ti bylo řečeno od Pána!“Maria řekla: „Velebí má duše Hospodina a můj duch jásá v Bohu mém
spasiteli, neboť shlédl na svou nepatrnou služebnici. Od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení, že mi učinil veliké
věci ten, který je mocný. Jeho jméno je svaté a jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí. Mocně zasáhl svým ramenem,
rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně. Mocné sesadil z trůnu a ponížené povýšil, hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté propustil s prázdnou. Ujal
se svého služebníka Izraele, pamatoval na své milosrdenství, jak slíbil našim předkům, Abrahámovi a jeho potomkům navěky.“ Maria zůstala u
Alžběty asi 3 měsíce a pak se vrátila domů. Jdeme-li na návštěvu, těšíme se na osobu, se kterou se setkáme. Panna Maria se cestou těšila i z Ježíše,
kterého nesla pod svým srdcem. Někdy vykonáme jen návštěvu zdvořilostní a jsme rádi, když už to máme za sebou. Panna Maria nic takového
neprožívala. Bylo to proto, že ji vedl Duch Svatý k té, která byla též naplněná Duchem Svatým (prožíváme Rok svátosti biřmování, to je vlastně rok
Ducha Svatého). Navštívit koncert v sokolovně nebo se setkat s hrusickými rodáky, to je jistě pěkné. Ale setkat se s Ježíšem v kostele, to je mnohem
hlubší zážitek, pokud jsme věřící. Panna Maria je „blahoslavená“ od Alžběty pro svoji víru. Kolika lidem víra chybí. Jsou jako ti, kdo by rádi jezdili
autem, ale nemají řidičák. I když někdo nevěří, kéž si váží těch, kdo víru mají. Vzájemná úcta věřících a nevěřících vede ke správnému společenství
v obci.
P. Ivan Kudláček, farář mnichovicko-hrusické farnosti

Mateřská školka
Vážení čtenáři Hlasu Hrusic,
dovolte, abychom vám sdělili, co v tomto období u nás v mateřské škole děláme, čím se bavíme a co chystáme, zkrátka co se u nás děje.
V první řadě bych chtěla poděkovat ,, Třem králům", i když jich bylo vlastně šest, za předání sponzorského daru pro své mladší kamarády.
A co děláme? Celý leden jsme pilně trénovali básničky a písničky pro naše ještě mladší kamarády a v sobotu 28. ledna jsme toto předvedly na Vítání
občánků. Leden a únor byl také ve znamení divadel, a protože počasí je v tomto období nejisté, zvolili jsme formu pozvání divadla k nám do školky.
19.1. přijelo k nám divadlo s pohádkou Princezna a drak v provedení pana Aleše Bílka, který svoje divadlo provází hrou na kytaru, děti pohádka
nadchla a velice se jim líbila, pozvali jsme na divadlo děti z mateřské školy z Ondřejova a děti z Hrusic, které ještě do naší školky nechodí. 2. 2. jsme
dostali pozvání na představení divadla Harmonika - ,,Písnička" do školky do Ondřejova. Měli jsme v úmyslu jet veřejnou dopravou, ale počasí a
hlavně silné mrazy nás donutilo požádat pana Šaldu, zda by nás nedovezl a neodvezl a chtěla bych mu poděkovat, protože to pro naše děti udělal
zadarmo. 16.2. se konala pohádka O statečném Mikešovi, opět u nás ve školce, pozvali jsme tentokrát školku Beruška z Ondřejova a protože naše
děti v tomto období byly hodně nemocné, byli jsme rádi, že jich přijelo hodně. Na 13.3. máme pozvané divadlo s představením - Loutky, které nikde
nechtěly, začátek je v 9,30 hodin a pokud budete chtít, jste u nás ve školce vítaní. Každé divadlo je pro naše děti inspirací pro další činnosti, o
pohádce si vyprávíme, malujeme ji, hodnotíme vlastnosti postav, trénujeme slovní zásobu a souvislé vyjadřování a hlavně se podle ,, opravdových"
herců učíme hrát svoje představení.Venku využíváme sněhové nadílky k hrám na sněhu a ještě raději se sněhem, protože tvoření koulí patří k
základnímu vybavení, jak nejlépe zkoulovat paní učitelku nebo postavit pěkného sněhuláka. Velké mrazy příliš v oblibě nemáme, protože pokud
klesne teplota pod -10°C, nesmíme ven a když jdeme, tak jenom na chviličku a to je pro naše výpravy krátká doba.
V současné době si užíváme jarních prázdnin a v době, kdy bude toto číslo Hlasu Hrusic vycházet, už budeme, alespoň doufám, v plném počtu ve
školce.Přejeme vám, ať už to sluníčko více hřeje
Lenka Rajdlová, ředitelka mateřské školy

hrusická

domácí

kronika

V měsíci únoru 2012 oslaví své narozeniny tito občané :
2.3.
3.3.
5.3.
7.3.
9.3.
11.3.
12.3.
13.3.
18.3.
23.3.
24.3.
26.3.
26.3.
27.3.
28.3.

Zapletal Zdeněk
Skálová Alena
Němeček Bedřich
Škrobáková Jitka
Slanař Miroslav
Hofman Antonín
Karlíková Marie
Novotný Jiří
Ing.Kuntová Marie
Sallerová Marie
Procházka Viktor
MUDr.Štorcová Růžena
Placr Jaroslav
Ladová Alena
Postler Karel

č.p. 207
č.p. 80
ev.č. 0407
č.p. 92
č.p. 137
č.p. 79
č.p. 26
ev.č. 0238
č.p. 186
č.p. 6
č.p. 160
č.p. 112
č.p. 185
č.p. 124
ev.č. 0188

66 let
62 let
68 let
85 let
61 let
66 let
66 let
63 let
63 let
79 let
64 let
66 let
56 let
67 let
70 let

Všem jubilantům upřímně blahopřejeme !!!
Přihlásili se do Hrusic
Dne 25. ledna 2012 se k trvalému pobytu čp. 147 přihlásila paní Šárka Čiháková. Srdečně vítáme v Hrusicích !!!
Úmrtí
Dne 20. ledna 2012 ve věku 22 let tragicky zemřel hrusický občan Josef Šandor, Hrusice čp. 157. V úterý 31. ledna 2012 jsme se
naposledy s Josefem rozloučili v malé obřadní síni strašnického krematoria za velké účasti hrusických občanů. Josef byl dobrým
myslivcem, hasičem, sokolem a především slušným a pracovitým občanem. Josefe i za tak krátký život Ti děkujeme !
Čest jeho světlé památce!
Upozornění na změnu !
Na základě nového oznámení s platností od 20.2.2012 dochází ke změně úředních hodin na některých odborech MÚ Říčany.
Odbor správních agend /OP,pasy/ a dopravy, budova F, Komenského náměstí 1619:
Pondělí : 8:00 – 13.30, 14.30 – 20:00 hodin
Úterý : 8:30 – 12:00, 12:30 – 15:00 hodin
Středa : 7:30 – 12:00, 12:30 – 17:00 hodin
Čtvrtek: 7:30 – 12:00, 12:30 – 15:00 hodin
Poznámka: v úterý a ve čtvrtek od 12:30 do 15:00 hodin jsou vyřizovány pouze osobní doklady!
Pokladna, podatelna a CzechPoint – budova F, Komenského náměstí 1619 :
Pondělí : 8:00 – 13:30, 14:30 – 20:00 hodin
Úterý : 7:00 – 12:00, 12:30 – 15:00 hodin
Středa : 7:00 – 12:00, 12:30 – 17:00 hodin
Čtvrtek : 7:00 – 12:00, 12:30 – 15:00 hodin
Pátek : 7:00 – 12:30 hodin

Nabídka
Chcete využívat všech možností našeho finančního trhu, výhodnějších podmínek pojištění, připojištění, životní, úrazové,
penzijní, lepších úrokových sazeb u půjček, hypoték, použijte pro nezávaznou poradu tel. čísla 607 872 362, O2, nebo
775 678 786, vodafon, či e-adresu dobrazmena@seznam.cz
Pro úspěšné zvládání nejen jarního období, nachlazení, angíny, chřipky, také nabízíme přírodní produkty na posílení
imunity, očistu vnitřního prostředí, prevenci. Jsou to Aloe Vera, Cistus incanus, Colostrum, Probiotic a další..Je možné se
zapojit i jako další prodejce těchto jedinečných produktů.
Velikonoční jarmark v Hrusicích
Vážení sousedé a přátelé Hrusic!
Dovolte, abychom vás pozvali na již 4. Velikonoční jarmark v Hrusicích, který proběhne v
sobotu 31.března v Sokolovně v Hrusicích od 10 do 16 hodin.
Co vás čeká? Můžete si pochutnat na výtečných velikonočních i jiných dobrotách, vytvořit si
velikonoční dekoraci, vyzkoušet s dětmi naše velikonoční dílničky a nakonec si něco pěkného koupit a
přispět tak opět na dobrou věc. Naleznete zde mnohé, od kraslic, přes květináče, pomlázky, košíky,
šperky, patchwork, hračky ruční výroby, dřevěné zboží. Novinkou letošního jarmarku je výtvarná soutež pro všechny děti na téma
„Velikonoce v Hrusicích“. Z nejhezčích obrázků, které vyhodnotí nezávislá porota, uspořádáme na jarmarku výstavu . Tak, děti,
vesele malujte a svoje výtvory můžete přinést kteroukoli březnovou sobotu do 24. 3. pí. Koudelkové, Hrusice č.p. 170. Na vítěze
čekají pěkné ceny. Výtěžek z Velikonočního jarmarku bude opět věnován našim hrusickým dětem na uspořádání dětského dne.
Přijďte s námi přivítat jaro! Těšíme se na vás!
OS Šťastná rodina a Sbor dobrovolných hasičů Hrusice
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 44. Cena 6,- Kč, pro občany Hrusic do schránky ZDARMA. Všechna práva vyhrazena. Žádná část HH nesmí být rozšiřována bezpísemného
svolení majitelů práv.

