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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. )
Zprávy z obce
Oprava místních komunikací
V měsíci srpnu byla firmou Vialit s.r.o., opravena místní komunikace od kostela k Památníku
a od Památníku směr Hrušov ke státní silnici na Senohraby a komunikace na Hlavačov.
Systémem TURBO byly opraveny výtluky a zastříkány spáry po kanalizaci.
Výstavba chodníků
V úterý 4.8.2015 byla zahájena firmou pana Vyhnala výstavba chodníku od kostela pod
Kouty – směr Mirošovice. Po dokončení bude zahájena výstavba chodníku od hrusického
rybníka směrem na náves k čp. 3. Dále je naplánována akce v Hrušově oprava schodů a
výstavba chodníku podél schodů a následně část chodníku s přechodem přes státní silnici na
stávající pěšinu pro pěší směr Senohraby.
Zřízení služebního sjezdu a nájezdu
Plánovaná akce „Modernizace D1 – zřízení služebního sjezdu a nájezdu u mostu Mnichovka v km 22,3“ se legislativně
posunula. V současné době bylo vydáno stavební povolení Městským úřadem v Říčanech, jako speciálním stavebním
úřadem ve věcech silnic II. a III třídy, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací a následně bylo
vydáno stavební povolení Ministerstvem dopravy ČR – odboru infrastruktury a územního plánu. Stavební povolení byla
vydána v tomto rozsahu stavebních objektů: SO 116 Služební sjezd a nájezd v km 22,3, SO 181 Dopravní opatření, SO
301 Úprava odvodnění, SO 499 Elektrické závory, SO 801 Vegetační úpravy. Předpokládané zahájení stavby: 3/2016,
předpokládané dokončení stavby: 6/2016, předpokládané náklady: 8,3 mil. Kč. Účel stavby: Jedná se o doplnění
služebního sjezdu a nájezdu pro možnost otáčení vozidel údržby dálnice v km 22,3 dálnice D1. Stavební úpravy zahrnují
realizaci služebního sjezdu celkové délky 79,318 m a služebního nájezdu délky 196,563 m. Šířky nově vzniklých
jednosměrných komunikací jsou 6,5 m /zpevnění/. Nezbytnou součástí je úprava odvodnění, realizace elektrických závor,
a rovněž vegetační úpravy. V době stavebních prací bude průjezd Hrusice – Mirošovice částečně a v některých případech
úplně uzavřen.
Upozornění pro řidiče
Vážení řidiči, již několikrát jsem v Hlasu Hrusic apeloval a vyzýval řidiče, kteří používají „zkratku“ Hrusice –
Mirošovice na dodržování povolené rychlosti. Bohužel tyto apely a výzvy se míjí účinkem a někteří řidiči vysoko
překračují povolenou rychlost 30 km. Celá obec je nově osazená dopravním značením dle dopravního pasportu žádný
řidič se nemůže vymlouvat, že komunikace nejsou označeny nebo že značku přehlédl. Policie ČR na této komunikaci
kontroluje pouze povolení k průjezdu, ale rychlou jízdu neřeší. A tak rychlou jízdu bude řešit Obecní úřad tímto novým
opatřením. Pokud řidič překročí povolenou rychlost, zaznamená se SPZ vozidla a řidiči již příště nebude vydána
povolenka k průjezdu. Týká se to placených povolenek i povolenek řidičů s trvalým pobytem v obci. Všechny SPZ
vydaných povolenek jsou zaznamenány na Obecním úřadě.
Sbor dobrovolných hasičů
Obec pro hrusický hasičský sbor v měsíci srpna zakoupila centrálu, nové akumulátorové baterie a čerpadlo do hasičského
auta. Celková částka činí 25.993,-Kč.

Poděkování
Se skončením školního roku 2014/2015 ukončila pedagogickou činnost v naší mateřské škole vážená paní učitelka Zdena Andělová.
V naší mateřské škole učila od otevření v roce 2005 do roku 2015, celých 10 let. V tomto období celou řadu našich předškolních dětí
připravila pro vstup do nové životní etapy základního vzdělání. A za to ji patří naše velké poděkování, které jsem spolu
s místostarostou Ing. Pavlem Vávrou osobně vyjádřil ve čtvrtek 16. července 2015 při rozlučce v mateřské škole.
Vážená Zdeno Andělová, děkujeme a přejeme hodně štěstí v dalším životě!
Od nového školního roku 2015/2016 přivítáme v mateřské škole novou paní učitelku Jarmilu Malinovou ze Senohrab.
Paní učitelko, vítejte u nás v Hrusicích!
Změna telefonního čísla – Kosmonet Mnichovice
Na základě oznámení došlo od 15.8.2015 ke změně telefonního čísla společnosti Kosmonet Mnichovice /administrátor internetu
v Hrusicích/. Nové číslo CallCentra 731 205 090. Na telefonní číslo je možné posílat i SMS zprávy.
Sucho
Letošní tropické léto, ale především velké sucho nás všechny svým způsobem postihlo. Obec udělala několik opatření v podobě
uzavření obecní vody na hřbitově, zákaz odebírání vody z požární nádrže a naposledy výzvu o zákazu zalévání, mytí aut, napouštění
bazénů. I naší obce se nedostatek vody dotkl, když se v noci ze soboty na neděli 8.8. 2015 naše vodojemy dostaly pouze na 45%
hodnoty. Bylo navezeno několik cisteren. Prvotní zpráva, že úbytek vody ve vodojemech je způsoben nedostatkem vody ve studni,
byla bohudík vyvrácena. Došlo k technické závadě, která byla v pondělí pracovníky VHS Benešov, naším provozovatelem obecního
vodovodu, promptně odstraněna. Závěrem chci poděkovat, všem občanům, kteří výzvu k šetření s obecní pitnou vodou respektovali
a chovali se zodpovědně ke svým spoluobčanům, kteří jsou závislí pouze na obecním vodovodu. Předešli tak nepříjemné situaci pro
všechny v podobě zásobování domácností pitnou vodou z cisteren umístěných na návsi.
Děkuji !
Současně děkuji Jiřímu Bínovi za denní kontrolu stavu vody ve vodojemechv tomto kritickém období sucha.
Děkuji !
P.S. veškerá opatření platí dál a šetření s pitnou vodou trvá i nadále – sucho bohužel ani po deštích není zažehnáno !!!
Kulturní nabídka
Dětský karneval
V sobotu 12. září 2015 se koná tradiční již 40. Dětský karneval v hrusické sokolovně. Zahájení průvodem z návsi ve 14.30 hodin,
od 15.00 hodin v sokolovně. Soutěž masek, občerstvení. Hudba: Kolář Banda, vstupné: děti zdarma, dospělí 40,-Kč.
Srdečně zvou Spojené osady Hrusic – šerif Ing. Miloš Milostný
Připomenutí – 12. Setkání občanů, rodáků, chatařů, čtenářů HH a přátel naší obce
Po dlouhých šesti letech v rámci oslav 810. výročí založení naší obce /1205 – 2015/, se toto setkání koná v sobotu 26. září 2015 od
14.00 hodin v hrusické sokolovně. K výročí založení obce bude vydána pamětní mince, která bude k dostání na setkání. Dále bude
možnost zakoupit nové mapy obce, Ladovy kalendáře na rok 2016, plechové hrnečky s motivem Mikeše, Švejka, Vodníka od Josefa
Lady a další. Na setkání vystoupí hudební skupina Studio 95 z Chocerad, děti z naší mateřské školy, pod vedením paní ředitelky
Lenky Rajdlové a naší nové učitelky paní Jarmily Malinové, děti z Národopisného souboru z Hrusic pod vedením Mgr. Andrey
Stockové a taneční skupina dospělích pod vedením paní Marty Divišové. Samozřejmě nebude chybět chutné občerstvení s dobrým
pitím. Vážení spoluobčané srdečně Vás všechny zvu, přijďte poznat své sousedy a spoluobčany. S úctou k Vám Ladislav Tesařík,
starosta obce
Prodej Ladových kalendářů 2016
Na Obecním úřadě jsou v prodeji stolní Ladovy kalendáře na rok 2016 za cenu 45,- a 60,-Kč. Dále nové mapy Hrusic za cenu 20,-Kč.
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
Na základě oznámení společnosti ČEZ Distribuce a.s., bude ve středu 2. září 2015 od 7.30 do 15.00 hodin vypnut elektrický proud
od rybníka směr Bulánka po čp. 145 /pí. Rejnová/ a směr Hlavačov po čp. 62 /pan Hladký/.
Poděkování
Děkuji předsedovi rybářského spolku panu Davidu Čihákovi, Hrusice čp.194, který spolu s panem Rudolfem Čoudkem a členy
SDH
opravili
poškozené
koryto
hrusického
potoka.
Děkuji !
UPOZORNĚNÍ
Na základě informace rodiny Barešových majitelů pouťových atrakcí, kteří každoročně k nám do Hrusic na termín svatováclavské
pouti přijíždějí, letos přijedou o týden dříve to je od 21. 9. do pondělí 28. 9. 2015. Bohužel na termín pouti v neděli 4. 10. 2015 jsou
mimo ČR.
Nový Stacionář Olga
Na základě sdělení ředitelky DPS Senior Říčany paní Ing. Ivety Závodské, je od 1.7.2015 otevřen nový Stacionář Olga, který je
součástí Domu s pečovatelskou službou Senior v Říčanech. Stacionář je denní zařízení a je určen pro osoby se sníženou soběstačností
z důvodu věku nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby. Služby jsou poskytovány
v pracovních dnech od 7 – 15.30 hodin. Bližší informace získáte u paní Jany Kadeřábkové – vedoucí Pečovatelské služby, telefon
323 618 272, nebo 725 851 898, popř. e-mail: pecovatelky@dps.ricany.cz
X. Mnichovický Oktoberfest
O víkendu 26. 9. - 27. 9. 2015 se velkém srubu na Šibeničním vrchu, koná jubilejní X. ročník Mnichovického Oktoberfestu. Zahájení
ve 13.00 hodin. Soutěž v pití piva o „Zlatý sud“, živá hudba po oba dny, pivní tombola.
Oslavy v Ondřejově
V sobotu 5. září 2015 od 14.00 hodin se na ondřejovském náměstí konají oslavy 270. výročí jmenování Ondřejova městečkem
císařovnou Marií Terezií Leta Páně 1745. Součástí oslav je výstava kronik a historických dokumentů z přelomu 18. a 19. století
v základní škole na náměstí.
S veškerou úctou Ladislav Tesařík, starosta obce
Akce v Památníku Josefa Lady
Pondělí 14. září 2015 – „Den evropského dědictví“, sobota 19. září 2015 „Po stopách kocoura Mikeše“, středa 28. října 2015 „Den
Středočeského kraje“. Návštěvní dny v Památníku Josefa Lady: pondělí + úterý – zavřeno, středa – neděle 9 -12, 13 -17 hodin.
Prohlídky každou celou hodinu. K návštěvě srdečně zvou průvodkyně paní Martina Svobodová a paní Zděna Burianová.

Ladův národopisný soubor z Hrusic slaví druhé narozeniny
Možná už jste zaznamenali na některé z posledních akcí v sokolovně, např. na květnovém Dni matek, že v Hrusicích působí poměrně
nový spolek. Ladův národopisný soubor z Hrusic zahájil s požehnáním pana Mgr. Josefa Lady ml. činnost v září 2013. Sdružuje děti
různého věku, nejmladším je 5 let, nejstarším v současné době 12, a samozřejmě jejich rodiče a přátele z Hrusic a okolí. Soubor vede
folkloristická nadšenkyně, obyvatelka Hrusic, Andrea Stocková. Věnuje souboru a dětem spoustu času a úsilí. Děti vede k lidovému
zpěvu a tanci, otvírá jim svět lidových obyčejů, tradic a svátků. Na svých zkouškách i výletech zpívají, hrají na nástroje, rytmizují,
prochází taneční průpravou a nácvikem konkrétních tanečních kroků a tanců, dozvídají se základy národopisu. Rozhodně nechybí hry
– udržet pozornost dětí je někdy hodně náročné. Z pohledu rodičů se musíme často pousmát a obdivovat trpělivost Andrey při
zkouškách - rozhodně přináší růže… Radost nejen rodičům, ale i návštěvníkům akcí, děti udělaly při červnových vystoupeních na
Mělnickém vrkoči – folklórním festivalu v Mělníku nebo v Toulcově dvoře v Praze. A v září, kdy soubor slaví své druhé narozeniny,
se po zaslouženém letním odpočinku začnou děti znovu scházet na zkouškách v hrusické sokolovně.
Více informací: www.laduvsoubor.com
Pavla Bajerová
Ze života římskokatolické hrusické farnosti
Probírali jsme podobenství, nyní se budeme věnovat zázrakům Pána Ježíše.
Jednoho dne večer vybídl Ježíš své učedníky: „Přeplaveme se na druhý břeh!“ Rozpustili tedy zástup a vzali Ježíše
s sebou tak, jak byl na lodi. Také jiné lodi jely s ním. Tu se strhla velká větrná bouře. Vlny dorážely na loď a ta se už
plnila vodou. Pán Ježíš však ležel na polštáři na zádi lodi a spal. Vzbudili ho a řekli mu: „Mistře, je ti to jedno, že
hyneme?“ Probudil se, pohrozil větru a poručil moři: „Mlč! Buď zticha!“ A vítr ustal, zavládlo úplné ticho. Jim
pak řekl¨: „Proč se bojíte? Pořád ještě nemáte víru?“ Padla na ně bázeň, veliká bázeň a říkali si mezi s sebou: „Kdo
to asi je, že ho poslouchá vítr i moře?“ Mk 4, 35-41Jsme uprostřed prázdnin a dovolených. Jedním z krásných
zážitků může být plavba loďkou po řece, třeba Sázavě. Přitom můžeme rozjímat o Pánu Ježíši na lodi uprostřed bouře. Učedníci se
báli, prožívali úzkost, i když jim byl Ježíš tak blízko, spal. Ale oni mu nebyli vnitřně blízko. V Getsemanské zahradě Pán Ježíš
prožíval úzkost o naše duše, zatímco učedníci spali. Na moři nakonec vše dobře dopadlo, dopluli na druhý břeh. Loď se mohla
potopit i přesto, že prosili Ježíše o pomoc. Mučedníci byli jistě blízko k Pánu Ježíši vnitřně a prosili o pomoc a Ježíš je nezachránil.
Nezachránil jejich pozemský život, ale získali život věčný. A tak i nám má jít na prvním místě o záchranu duše, duše naší i duší
druhých lidí. K tomu je zapotřebí, abychom byli stále vnitřně blízko k Pánu Ježíši, i když akutní nebezpečí pomine. Máme v tom
jednu velkou pomocnici, a sice Pannu Marii. Jí jde především o záchranu naší duše. Co by to bylo platné, kdybychom se dožili sto
let po překonání všech životních bouří a do nebe se nedostali. Držme se proto Panny Marie a Pána Ježíše. Bouře rozpoutává
Duch zla. Panna Maria nad ním vítězí. Pán Ježíš porazil ďábla na kříži, a proto se ďábel bojí hlavně Panny Marie a kříže.
P. Ivan Kudláček, farář mnichovicko-hrusické farnosti
12. ročník „Po stopách kocoura Mikeše“
Město Mnichovice ve spolupráci s naší obcí pořádá v sobotu 19. září 2015 12. ročník turistického pochodu „Po stopách kocoura
Mikeše“. Start pochodu: od 8.00 do 11.00 hodin v Turistickém informačním centru v Mnichovicích, Masarykovo nám. 83. Každé dítě
dostane na startu malou hračku a každý domácí mazlíček /pejsek/ pamlsek. Cíl pochodu: do 19.00 hodin, v Turistickém informačním
centru v Mnichovicích. Startovné: dospělí 30,-Kč a děti 15,-Kč. Trasy: 9, 18, 25 a 32 km. Trasa Mikešova – 9 km, trasa Bobešova –
18 km, trasa Pašíkova – 25 km, trasa Hastrmanova – 32 km. V rámci pochodu je volný vstup do Památníku Josefa Lady v Hrusicích a
na výstavu modelů Antonína Jedličky na Obecním úřadě v Hrusicích. Na hvězdárně v Ondřejově můžete v průběhu celého dne
zdarma navštívit muzeum a hvězdárnu. Zároveň bude pro účastníky připraven po celý den doprovodný program, například soutěž pro
děti „stref se míčkem do kráteru“. Na stanovišti pochodu bude připraveno pozorování dalekohledem. Razítkovat se bude přímo
v areálu historické hvězdárny – u historické kopule/muzea. Po zaregistrování všech účastníků pochodu proběhne slosování přihlášek,
kde jsou pro vylosované účastníky v dětské i dospělé karegorii připraveny hodnotné ceny. Bližší informace získáte: na telefonním
čísle 323 666 311, infocentrum@mnichovice.info, www.mnichovice.info
Z tělovýchovy a sportu
Ve čtvrtek 25.6.2015 již po třetí v řadě sehráli internacinálové národního mužstva přátelské utkaní s naším „A“ mužstvem. Bohužel po
dobrých výsledcích v roce 2013, kdy naše mužstvo zvítezilo 6:5 a v roce 2014, naše mužstvo prohrálo pouze o gól 4:5, to do třetice
našemu mužstvu vůbec nevyšlo a utrpělo vysokou porážku 9:3. Snad to bude příště lepší.
Děkuji Ing.Milanu Velkovi za sponzorský dar v podobě patnácti fotbalových míčů pro žákovskou přípravku a dospělé. Současně
děkuji za sponzorský dar na nákup odlehčených hliníkových branek pro soutěže fotbalové přípravky.
Děkuji
Ke zkvalitnění fotbalového hřiště obecní úřad zakoupil nové vysouvací fotbalové brány za částku 55.914,-Kč
O víkendu 15. 8. - 16. 8. 2015 se konal již 4. ročník Memoriálu Jaroslava Tlamichy a Ladislava Vaňka s těmito výsledky: sobota
Kunice – Chocerady 6:1,
Hrusice-Benice 6:3, neděle: zápas o třetí místo Chocerady – Benice 3:1, finále Hrusice – Kunice 5:4. Po loňském vítězství i letos
naše mužstvo získalo pohár.Na základě požadavku České unie sportu /dříve Český svaz tělesné výchovy/, byl zřízen e-mail naší TJ
Sokol Hrusice. E-mail: sokol.hrusice@seznam.cz

hrusick á

domácí

kronika

V měsíci srpnu oslavili a v měsíci září 2015 oslaví své narozeniny tito občané a občanky:
1.8.
Tesaříková Věra
č.p. 128
67 let
4.8.
Bovška Václav
č.p. 14
74 let
10.8.
Štolcová Miluše
č.ev. 056
57 let
10.8.
Franeková Marie
č.p. 33
66 let
13.8.
Batlíková Marie
č.p. 147
82 let
14.8.
Ing.Kareš Václav
č.p. 203
56 let
18.8.
Kutinová Věra
č.p. 98
60 let
21.8.
Mgr.Staňková Miluše
č.p. 214
63 let
21.8.
Ing.Vávrová Helena
č.p. 3
74 let
24.8.
Nedvědová Vilma
č.p. 73
58 let
30.8.
Lada František
č.p. 158
72 let
1.9.
2.9.
2.9.
5.9.
7.9.
10.9.
11.9.
17.9.
18.9.
20.9.
20.9.
24.9.
24.9.
25.9.
30.9.

Svobodová Věra
Kobrle Lubomír
Klubalová Helena
Svoboda Vladimír
Ing.Bukovský Zdeněk
Maršík Jindřich
Ing.Salavcová Marie
Křeček Josef
Jelínek Jiří
Romanovský Luboš
Andriková Hana
Novák Milan
Bína Jiří
Svoboda Lubomír
Klubal Bohumil

č.p. 57
č.ev. 0170
č.p. 118
č.p. 53
č.p. 153
č.ev. 0296
č.p. 102
č.p. 66
č.p. 152
č.p. 37
č.p. 44
č.p. 127
č.p. 42
č.p. 101
č.p. 118

85 let
66 let
68 let
59 let
69 let
81 let
70 let
70 let
63 let
55 let
63 let
65 let
66 let
60 let
69 let

Všem jubilantům upřímně blahopřejeme !!!
Sňatek
V sobotu 11. července 2015 na svém pozemku Hrusice čp. 249 uzavřeli sňatek Helena Mochaňová a Radek Nykl.
Blahopřejeme a přejeme hodně štěstí do již společného života !
V sobotu 8. srpna 2015 v kostele sv.Václava v Hrusicích uzavřeli sňatek Marcela Mikešková a Pavel Poljak, Hrusice čp. 263
Blahopřejeme a přejeme hodně štěstí do již společného života !
V sobotu 15. srpna 2015 u busty Josefa Lady uzavřeli sňatek Adéla Bouchalová a Jakub Kníže, Hrusice čp. 191.
Blahopřejeme a přejeme hodně štěstí do již společného života !
Rozlosování mistrovské soutěže 2015/2016 – podzim
„A“ mužstvo – hrající Okresní přebor, trenér Milan Malý,
„B“ mužstvo – hrající 4. třídu odd. B, trenér mužstva Ing. Antonín Horák, vedoucí Martin Svěrák
„A“ mužstvo – podzim
„B“ mužstvo – podzim
SO 22.8. Hrusice – Mnichovice 17.00 hodin
NE 23.8. Hrusice – Světice 17.00 hodin
SO 29.8. Kostelec u Kř. – Hrusice 17.00 hod.
NE 30.8. Kostelec u Kř. – Hrusice 17.00
ST 2.9. Hrusice – Zápy B
17.30 hod.
ST 2.9. Senohraby – Hrusice 17.30 hod.
SO 5.9. Hrusice – Sibřina
17.00 hod.
NE 6.9. Hrusice – Doubravčice 17.00 h.
SO 12.9. Odolena Voda-Hrusice 17.00 hod.
NE13.9. Kamenice - Hrusice
17.00 h.
SO 19.9. Hrusice – Louňovice 16.30 hodin
NE 20.9. Hrusice – Lojovice 16.30 hod.
SO 26.9. Mukařov – Hrusice 16.30 hodin
SO 26.9. Mukařov – Hrusice 13.30 hod.
SO 3.10. Hrusice – Úvaly B
16.00 hodin
NE 4.10. Hrusice – Ondřejov 16.00 hod.
SO10.10.Vyžlovka – Hrusice 16.00 hodin
NE 11.10.Doubek – Hrusice 16.00 hod.
SO17.10.Hrusice – Kunice B 15.30 hodin
NE 18.10.Hrusice – Čestlice 15.30 hod.
PÁ23.10.Popovice – Hrusice 20.00 hodin
SO 24.10.Popovice – Hrusice 14.30 hod.
ST28.10.Vyšehořovice-Hrusice 14.30 hodin
ST 28.10. Babice – Hrusice
14.30 hod.
SO31.10.Hrusice – Dobřejovice 14.00 hodin
NE 1.11. Hrusice–Dobřejovice 14.00 hod.
SO 7.11. Hrusice – Radonice 14.00 hodin
NE 8.11. Hrusice – Březí
14.00 hod.
SO14.11.Skalice – Hrusice
13.30 hodin
NE 15.11.Radošovice-Hrusice 13.30 hod.
Rozlosování mladší přípravka – podzim
Trenér Matouš Staněk, Vilém Kopecký, Jiří Bína
Neděle 13. září 2015 na hřišti SK Vyžlovka
zahájení turnaje v 9.00 hodin
Sobota 26. září 2015 na hřišti v Hrusicích
zahájení turnaje v 9.00 hodin
Neděle 4, října 2015 na hřišti SK Vyžlovka
zahájení turnaje 9.00 hodin
Sobota 10.října 2015 na hřišti FK Radošovice
zahájení turnaje v 9.00 hodin
Neděle 18. října 2015 na hřišti FK Říčany
zahájení turnaje v 10.00 hodin
Sobota 31. října 2015 na hřišti SK Viktoria Sibřina zahájení turnaje v 9.00 hodin
Přijďte našim mužstvům fandit !
Ladislav Tesařík, předseda TJ Sokol

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 47. Cena 6,- Kč, pro občany Hrusic do schránky ZDARMA. Všechna práva vyhrazena. Žádná část HH nesmí být rozšiřována bezpísemného
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