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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
Přerušení dodávky elektřiny
Na základě oznámení ČEZ Distribuce, a.s. bude v naší obci ve čtvrtek 8. října 2015 od 7:30
do 12:00 hod. v lokalitě Na Hradech /řada chat, včetně čp.138/ a v lokalitě za dálnicí vlevo
směr Hrušov /nová výstavba RD/, přerušena dodávka elektrické energie.
Nový lesní hospodářský plán
Po skončení platnosti LHP 2005 – 2014 byla uzavřena smlouva s firmou Lesprojekt Stará
Boleslav, s.r.o., Šarochova 1328, 250 02 Brandýs nad Labem na zpracování nového LHP na
dobu deseti let s platností od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2024. Dne 31. července 2015 proběhlo na
Obecním úřadě za účasti dotčených orgánů závěrečné šetření schvalování LHP pro naší obec.
Na základě závěrečného šetření byl dne 16. 9. 2015 Krajským úřadem Středočeského kraje,
odborem životního prostředí a zemědělství vydán Schvalovací výměr lesního hospodářského plánu pro lesní
hospodářský celek „Obec Hrusice“. Výměra pozemků určených k plnění funkcí lesa je 51,47 ha. Část obecních lesů
máme v katastru Mirošovic a Mnichovic. Cena za zpracování nového LHP byla 24.599,- Kč, včetně DPH /obec je
plátcem DPH/. V současné době obec požádala o finanční příspěvek na vyhotovení LHP. Správu obecních lesů vykonává
odborný lesní hospodář Ing. Miroslav Pacovský, Kostelní Střímelice čp. 10, 281 63 Kostelec nad Č. Lesy, tel:
321 693 129. V případě potřeby provádí jako soudní znalec oceňování lesa.
Oznámení ÚZSVM
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, územní pracoviště Střední Čechy v návaznosti na ust. §64 a 65
zákona č. 256/2013 Sb., katastrálního zákona postoupil obci aktualizovaný seznam nemovitostí, u nichž je dosud
v katastru nemovitostí evidován nedostatečně identifikovaný, tzv. neznámý vlastník. Data k 1. 8. 2015 byla poskytnuta
Českým úřadem zeměměřičským a katastrálním. O této záležitosti jsem již v HH psal. ÚZSVM pravidelně tento seznam
aktualizuje. Seznam je k nahlédnutí na Obecním úřadě.
Výměna kotlů v obecních bytech
Během měsíce srpna 2015 byla provedena výměna plynových kotlů ve zbývajících 3 obecních bytem Hrusice čp. 73. Po
loňské výměně 3 kotlů, má v současnosti všech 6 obecních bytů po 15 letech provozu nové plynové kotle. Celková
částka za výměnu kotlů včetně příslušenství /vložkování komínů, revizí a uvedení do provozu/ byla 149.141,- Kč.
Výstavba chodníků
Chodník od kostela směr Pod Kouty byl dokončen, následně bude zahájena výstavba chodníku od rybníka na náves.
V této souvislosti na základě odborného posudku našeho lesního hospodáře Ing. Miroslava Pacovského byly pokáceny 3
borovice před čp. 6.
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
Ve smyslu ust. §25 odst. 3 písm. g) zákona č. 458/2000Sb., v platném znění, si dovolujeme požádat vlastníky a uživatele
dotčených pozemků o odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování
zařízení distribuční soustavy v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s. Zásah proveďte v období vegetačního klidu do

15. listopadu tohoto roku. Zásah proveďte tak, aby byla zachována níže uvedená nejmenší vzdálenost větví stromů a
jiných porostů od nadzemního vedení takto: u nadzemního vedení nízkého napětí nn do 1 kV /400/230 V AC od holých
vodičů 2 m, od izolovaného vedení 1,5 m, u nadzemního vedení vysokého napětí vn nad 1 kV do 35 kV AC včetně, od
holých vodičů 3,5 m, od izolovaného vedení 2,5 m, u nadzemního vedení velmi vysokého napětí vvn nad 35 kV do 110
kV AC včetně, od holých vodičů a izolovaného a kabelového vedení 4,5 m.
ČEZ Distribuce, a.s. zákaznická linka 840 840 840
Svoz nebezpečného odpadu
Druhý letošní mobilní svoz nebezpečného odpadu se koná v sobotu 31. října 2015. Stanoviště odběru je na parkovišti u
Obecního úřadu. Čas příjezdu svozného vozu ASA Říčany je v 8:30 hod., nakládka cca 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, barvy,
rozpouštědla, vývojky, ustalovače, případně jiné. Nebude se odebírat: železný šrot, pneumatiky a znečištěné stavební
materiály. POZOR ! Nebezpečný odpad se může odkládat na stanoviště pouze v den svozu od 7:30 hod.!!!
Nebezpečný odpad bude přebírat pracovník obce. Separace: odvoz plastů – každý čtvrtek, odvoz papíru – každých 14 dní
/sudé týdny v pondělí/, sklo 1x měsíčně, kovový odpad 1x měsíčně /nádoba u OÚ/. Pro separaci je možné zakoupit na
OÚ sadu /3x omyvatelná taška – plast, papír, sklo/. Cena celého setu 85,-Kč. V souvislosti separovaného sběru žádám
občany o sešlapávání plastů a papírů, včetně uzavírání kontejnerů! Telefon na svoznou firmu ASA Říčany: Petr
Vykysal – obchodní zástupce 323 601 617, 602 394 718, dispečer 283 061 346.
Odcizení dopravních značek
Z nově osazeného dopravního značení již byly dvě dopravní značky odcizeny!
Úprava místní komunikace
V neděli 13. září 2015 byla provedena úprava místní komunikace Pod Kouty k tunelu.
S veškerou úctou Ladislav Tesařík, starosta obce
Otevřený dopis
Vážení, chtěla bych touto formou poděkovat a zároveň se rozloučit s dětmi, jejich rodiči, kolektivem spolupracovnic MŠ
a vedením obce Hrusice. V průběhu mého desetiletého působení v hrusické školce jsem s 91 dětmi, které tímto
vzdělávacím zařízením prošly, prožila chvíle náročné, ale hlavně radostné a krásné.
Přeji Vám hodně zdraví, štěstí a úspěchů. Zdena Andělová, učitelka
Z tělovýchovy a sportu
Výsledky „A“ mužstvo – okresní přebor
Hrusice – Mnichovice 4:3
Hrusice – Zápy B 1:8
Odolena Voda – Hrusice 8:1
Kostelec – Hrusice 5:0
Hrusice – Sibřina 8:0
Hrusice – Louňovice
6:2
Výsledky „B“ mužstvo – 4. třída odd.B
Hrusice – Světice
3:2
Hrusice – Senohraby B 1:1
Kamenice B – Hrusice 5:2
Kostelec B – Hrusice 2:1
Hrusice – Doubravčice 3:2
Hrusice - Lojovice
9:3
Mladší přípravka – turnaj na Vyžlovce 13. září 2015
Tento report chci začít s poděkováním...a to nejen hráčům, ale také našim kamarádům Ivče Čihákové a Danovi
Tesaříkovi, kteří tento rok s námi už hrát nemohou. Byli jste pro nás velká opora a každou naši vítěznou chvíli tento rok
věnujeme i Vám dvěma. Ať se Vám tento rok daří co nejlépe a doufáme, že se za rok s Vámi sejdeme a zahrajeme si
spolu jako za starých časů.. A nyní k prvnímu letošnímu turnaji na Vyžlovce. S veškerou naší náturou a chutí jsme v
neděli 13.září vstoupili na nám již známý " trávník" na Vyžlovce. Ano, byli jsme odhodlaní vyhrát a pokračovat tak v naší
rozjeté " misi," ale přeci v nás byla i trocha nejistoty, jak se vypořádáme s protihráči, co se za léto změnilo atd..
Na hřiště jsme nastoupili v této sestavě: brankář Adam Hajný, Kateřina Hajná, Jakub Sklenář, Vojta Sklenář, Ondra
Kopecký, Ondra Slunéčko, Matěj Tesařík, Vojta Voříšek a nová posila Ondra Staněk a Zdenek Frinta.
V prvním zápase jsme nastoupili proti domácí SK Vyžlovce MIX, se kterou jsme vyhráli krásných 10 : 1 a začali si o to
více věřit..V druhém utkání se nám opět dařilo a proti Vyžlovce 2008 jsme vyhráli 6 : 1. I s SK Viktorií Sibřinou jsme si
poradili a vyhráli jsme 6 : 3. Poté jsme nastoupili proti FK Radošovicím a opět se na nás štěstí usmálo, odnesli jsme si
výhru 4 : 1. Poslední zápas se ale vše otočilo proti nám a i když jsme s FK Říčany remizovali 3 : 3, bohužel jsme na
skóre nakonec prohráli. Odnesli jsme si ale krásné druhé místo a vědomí, že jsme pro výhru udělali vše, co jsme
mohli...to se počítá...Příště se sejdeme v Hrusicích a zabojujeme o první místo. Přijďte nás proto prosím podpořit a fandit
nám!!! Střelené branky: 14 x Matěj Tesařík, 6x Ondra Kopecký, 3 x Kuba Sklenář, 3x Vojta Sklenář, 2 x Kateřina
Hajná, 1x Adam Hajný. Za hrusickou mladší přípravku P. T.
Ani o fotbalových prázdninách fotbalový oddíl nezahálel.:
Na hřišti bylo kompletně zrekonstruováno a nově natřeno zábradlí, osazeny nové sedačky pro diváky. Hřiště bylo nově
oseto a prořezáno. Byla provedena výměna branek, uděláno nové posezení pro diváky. I přes panující sucho se trávník na
hřišti podařil udržet ve výborné kondici. Závěrem chci všem, kteří se ve svém volném čase na těchto pracích podíleli /a
bylo jich mnoho/ poděkovat.
Předseda F.O.
Taneční zábava
TJ Sokol Hrusice – oddíl kopané pořádá v sobotu 10. října 2015 taneční zábavu v hrusické sokolovně. Začátek ve 19:30
hod., vstupné 100,- Kč, hrají „Projekty“.
Ladislav Tesařík, předseda TJ

Ze života římskokatolické hrusické farnosti
V poslední době byl nezvyklý počet svateb v naší mnichovicko-hrusické farnosti. Zaznělo při nich i evangelium o
svatbě v Káně Galilejské:Třetího dne se v Káně Galilejské konala svatba. Byla tam i Ježíšova matka a na svatbu byl
pozván také Ježíš a jeho učedníci. Když začalo docházet víno, Ježíšova matka mu řekla: „Nemají víno.“ „Ženo, co
ode mě chceš?“ odpověděl jí Ježíš. „Má chvíle ještě nepřišla.“ Jeho matka pak řekla služebníkům: „Udělejte, cokoli
vám řekne.“ Stálo tam šest kamenných nádob na vodu k židovskému očišťování, každá o obsahu dvou nebo tří
věder. Ježíš řekl služebníkům: „Naplňte ty nádoby vodou.“ Když je naplnili až po okraj, řekl jim: „Teď nalévejte a
doneste vrchnímu správci svatby.“ A tak to udělali.
Jakmile vrchní správce svatby okusil tu vodu, z níž se stalo víno (a nevěděl, odkud je, ale služebníci, kteří tu vodu nalévali, věděli),
zavolal ten vrchní správce ženicha a řekl mu: „Každý člověk podává nejdříve nejlepší víno, a když jsou hosté opilí, podává to
horší.Ty jsi zachoval nejlepší víno až do konce.“ Toto Ježíš udělal v Káně Galilejské jako počátek svých zázraků. Tehdy zjevil svou
slávu a jeho učedníci v něj uvěřili. Potom sestoupil spolu se svou matkou, bratry i učedníky do Kafarnaum, kde se několik dní zdrželi.
Pár slov k tomuto prvnímu zázraku Pána Ježíše. Svatba v Káně Galilejské mohla dopadnout jinak. Panna Maria mohla říci Ježíši:
„Už nemají víno, jdeme domů.“ Ale jí šlo o svatebčany, chtěla jim pomoci, i když sama to nedokázala. Obrátila se na Božího syna a
ten pomohl prvním zázrakem. Nemohla vědět předem, že tak učiní, vždyť zatím žádný zázrak neudělal. Ale ona důvěřuje a důvěra ji
nezklamala. Tak i my máme důvěřovat v pomoc Panny Marie, i když předem nevíme, jak vše dopadne. Naše důvěra v pomoc Boží,
v pomoc Panny Marie nemůže být taková, že naplánujeme Pánu Ježíši či Panně Marii co pro nás mají udělat. Jejich pomoc nás vždy
překvapí, i když to bude jinak, než si představujeme. Třeba to bude v jiný čas. Když např. prosíme, aby Pán Ježíš proměnil slabost
druhých v jejich sílu…
P. Ivan Kudláček, farář mnichovicko-hrusické farnosti
ŘÍMSKOKATOLICKÉ NÁBOŽENSTVÍ, DÁ-LI PÁN BŮH, V ROCE 2015 / 2016
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hodina

místo

kategorie

Středa

13,00

fara Chocerady

školní děti

Středa

14,00

fara Ondřejov

školní děti

Středa

15,10

fara Ondřejov

školní děti starší

Středa

17,30

kostel Mnichovice

dospělí

Středa

18,00

fara Hrusice

školní děti

Pátek

14,00

fara Mnichovice

školní děti mladší

Pátek

14,00

fara Mnichovice

školní děti starší

Pátek

18,15

fara Mnichovice

školní děti i nové

Sobota

10,00
fara Mnichovice
předškolní děti s doprovodem
Další hodiny mohou být případně přidané podle rozvrhu dětí.

DOMÁCÍ ŠKOLA VSTOUPILA DO DRUHÉHO ROKU SVÉHO PŮSOBENÍ V HRUSICÍCH
A jaký byl ten první rok? Do školního roku 2014/2015 jsme vstupovali s obavami, zda ustojíme zodpovědnost, kterou jsme na
sebe vzali. Rodiče,že děti vyňali z běžných škol,já sice s letitými pedagogickými zkušenostmi,ale v této oblasti, v tomto regionu
a s modelem vzdělávání „domškoláků“, který jsme měla v hlavě, jsem byla vlastně pionýrem.Školní rok jsme začínali se čtyřmi
školáky /3.ročník, 4 ročník a 5.ročník/ a jednou předškolačkou. Tito žáci docházeli do školy pravidelně 5x v týdnu. Postupem
času se ale ukázalo, že je potřeba umožnit tento model vzdělávání i dalším dětem. Tak k nám začali docházet „občasňáci“. To
byly děti z okolních škol, které potřebovaly takové jednodenní „doučování“. Ty chodily 1-2 x v týdnu. Stejně tak tomu bylo i u
dětí, které měly nějakou logopedickou vadu. Ty k nám docházely 1x v týdnu, pak se vracely do své kmenové MŠ či ZŠ.
Fungovali jsme jako každá jiná škola. Jezdili do divadla, navýlety, měli setkání rodičů, zúčastnili se hrusického vánočního
jarmarku. Od běžné školy jsme se ale lišili přístupem k dětem. Děti pracovaly podle svého vlastní mapy osobního
pokroku/MOP/.Pracovaly především projektově a předměty se prolínaly. Své úsilí jsme v pololetí a na konci školního roku
završili přezkoušením u kmenové školy. Tou naší byla ZŠ Elijáš.Vysvědčení jsme rozdali 9 dětem.Ale ani o prázdninách se
domácí škola nezavřela. Proběhly tři příměstské tábory. Na první „Anglický“ se přihlásilo 12 dětí, na druhý pod názvem
„Pohoda“13 slečen a jeden mladík a na poslední „Logopedický“ docházelo 12 chlapů a jedna slečna. Děti jezdily z širokého
okolí. Již teď je jasné, jak stráví domácí škola následující prázdniny.Nový školní rok 2015/2016 jsme slavnostně zahájili v úterý
1. září s počtem 12 stálých školáků a jedním „občasňákem“. Žáci jsou opět vzděláváni formou „malotřídky“ a je zde
skupinadětí od 1. do 6. třídy. Naší kmenovou školou je jak ZŠ Elijáš tak i ZŠ Březová/http://zsbrezova.eu/.Kromě výuky
běžných předmětů věnujeme hodně času manuálním činnostem na zahradě, v dílně… Většinu předmětů vyučuji já, ale na
hudební výchovu jsem přizvala mamku Amálku, v hodinách TV mi pomáhá mamka Kačka a angličtinu učí paní učitelka Iva.
Kromě toho máme ještě v rámci výuky kroužek „Řemesla“, který vede mamka Renata. Zde děti dobově vyrábějí, vaří
…Činnost vždy koresponduje s tématem, kterému se věnujeme ve škole. No, a odpoledne kromě družiny, která je do 17.00
hodin, je ve středu kroužek „Keramiky“. Ten vede duše celé školy Irenka Pudíková. Rádi mezi sebou přivítáme každého,
kohozajímá „svobodné učení“ a s mnoha z vás se jistě uvidíme na hrusickém vánočním jarmarku.
Za všechny „domškoláky“ - Eva Hruštincová - www.domaci-skola.cz, http://www.ferovaskola.cz/komise.htm

hrusická domácí kronika
V měsíci říjnu 2015 oslaví své narozeniny tito občané a občanky:

2.10.
9.10.
10.10.
14.10.
15.10.
16.10.
16.10.
17.10.
18.10.
21.10.
22.10.
28.10.
28.10.
29.10.
31.10.
31.10.

Frýdl Václav
Staňková Eliška
Němečková Renata
Šímová Zuzana
Ing.Čížek Jiří
Hladká Daniela
Čihák František
Škrobánková Věra
Novák Zdeněk
Čihák Václav
Procházková Jana
JUDr.Bárta Luboš
Říha Miroslav
Borovcová Věra
Mullerová Marta
Burianová Zdeňka

č.p. 165
č.p. 188
č.ev. 0407
č.ev. 0157
č.p. 192
č.p. 62
č.p. 30
č.p. 142
č.p. 4
č.p. 41
č.p. 160
č.p. 177
č.ev. 0115
č.p. 119
č.p. 144
č.p. 73

61 let
64 let
71 let
64 let
56 let
66 let
69 let
63 let
66 let
66 let
67 let
58 let
65 let
80 let
89 let
63 let

Všem jubilantům upřímně blahopřejeme !!!
Narození
Rodičům Kristýně Koppové a Jakubovi Gejdošovi se 23. června 2015 narodil syn Jakub.
Rodičům blahopřejeme a malému Jakubovi přejeme hodně zdraví, štěstí a srdečně ho vítáme v Hrusicích!!!
Rodičům Janě a Romanu Hlavatým se 21. srpna 2015 narodila dcera Zuzana.
Rodičům blahopřejeme a malé Zuzance přejeme hodně zdraví, štěstí a srdečně ji vítáme v Hrusicích!!!
Přihlásili se do Hrusic
Dne 24. června 2015 se k trvalému pobytu, Hrusice čp. 105 přihlásil pan Jan Hiršl.
Dne 3. července 2015 se k trvalému pobytu, Hrusice čp. 266 přihlásila paní Tereza Vávrová.
Dne 17. července 2015 se k trvalému pobytu, Hrusice čp. 18 přihlásili manželé Hana a Zdeněk Křivovi.
Dne 2. září 2015 se k trvalému pobytu, Hrusice čp. 196 přihlásili manželé Markéta a Jaroslav Černý s dcerou Klárou.
Dne 14. září 2015 se k trvalému pobytu, Hrusice čp. 202 přihlásila paní Vendula Černá s dcerou Terezou.
Všechny nově přihlášené občany srdečně vítáme v Hrusicích!!!
KOSMONET - veřejné služby Mnichovice - zvyšujeme rychlost internetu všem našim zákazníkům
V rámci zvyšování komfortu a kvality služeb navyšujeme všem našim klientům rychlost připojení. Tento krok jsme plánovali od
začátku prázdnin a věříme, že se setká s pozitivní odezvou z řad našich stávajících i potencionálních zákazníků. Kosmonet je
poskytovatelem internetu a pro zajištění fungování používá to nejlepší hardware zařízení, které je na trhu dostupné. Zařízení Mikrotik
je skvělé v tom, že náš technik provádí většinu servisních zásahů vzdáleně /např. prověření stavu signálu a kvality linky/, čímž se
minimalizuje počet servisních výjezdů. Na trhu jsou běžně dostupná levnější zařízení, která žádnou vzdálenou správu ani pomoc
neumožňují, každý výjezd servisního technika tak u naší konkurence mnohdy zaplatíte. Nabízíme vám zcela transparentní obchodní
vztah, proto na našem webu www.kosmonet.cz najdete kompletní ceník zařízení a služeb.
KOSMONET je příspěvková organizace Města Mnichovice, na srdci nám tedy neleží zisky majitele, ale opravdu to, abychom
v naší obci i regionu poskytovali skvěle fungující služby. To, co vyděláme, zpětně investujeme do naší obce, a to jak v podobě
budování optických sítí, tak rozšiřování sítě AP vysílačů, čímž pochopitelně zlepšujeme pokrytí.
KOSMONET garantuje rychlosti u vámi používaného tarifu, funguje bez datového omezení /po vyčerpání limitu Vám internet
nepřestane fungovat/, je městská síť /vydělané peníze používá na rozvoj našeho regionu – investujeme do budování optických sítí/,
podporuje region /zdarma připojujeme obecní úřady, školky, školy, městská sportoviště, atp./, svou síť monitoruje 24 hodin 7 dnů
v týdnu a pružně reaguje na vzniklé podněty, nabízí veřejné IP adresy, servisní zásahy dle aktuální situace, mnohdy v den nahlášení
závady, klienti mohou hodnotit naše techniky na: http://www.feedbando.com/mobile/kosmonet
K dispozici jsme vám také na novém lehce zapamatovatelném telefonním čísle 731 205 090 a to denně včetně víkendů od 8:00 do
22:00 hod. Podrobnosti o navýšení rychlosti naleznete na webu www.kosmonet.cz
Kosmonet – nabídka zaměstnání
Pozice technik IT – správa a údržba bezdrátové a optické sítě Kosmonet, místo výkonu práce: Veřejné služby města Mnichovice,
K Hubačovu 709, 251 64 Mnichovice. Požadavek: vzdělání minimálně SOU, obecný přehled v oboru IT, manuální zručnost a
preciznost, řidičský průkaz skupiny B. Nástup dle dohody – možno i brigádně.
Životopis s kontaktními údaji zašlete nebo doručte na adresu: Veřejné služby města Mnichovice, K Hubačovu 709, 251 64
Mnichovice nebo zašlete na e-mail: veronika.veverkova@kosmonet.cz. Informace: Veronika Veverková, tel. 731 205 090,
veronika.veverkova@kosmonet.cz
Festival řemesel a jablečné slavnosti
MAS Říčansko a MC Lodička zvou všechny malé i velké na Festival řemesel a jablečné slavnosti, které se konají ve Stránčicích –
areál minigolfu /u vlak. nádraží/ v sobotu 3. října 2015 od 11:00 do 17:00 hod. Co je pro Vás připraveno: celodenní řemeslný trh,
ochutnávky jablečných odrůd, dětská pěvecká a taneční vystoupení, divadélko pro děti a mnoho dalšího. Akce se koná za každého
počasí, občerstvení zajištěno, vstupné dobrovolné. Více informací: Místní akční skupina Říčansko – www.ricansko.eu, mateřské
centrum Lodička – www.mclodicka.cz
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
svolení majitelů práv.

