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VYDÁVÁ OBEC HRUSICE, WWW.OBEC-HRUSICE .CZ, OUHRUSICE@gmail.com,

TEL: 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
Humanitární sbírka ošacení
Občanské sdružení „Diakonie Broumov“ pořádá humanitární sbírku ošacení, do které
se již po patnácté v řadě /letos po druhé/ zapojuje i naše obec. Seznam věcí, které
můžete dát do sbírky: veškeré letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské),
lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, látky (minimálně 1 m2, prosíme
nedávejte nám odřezky a zbytky látek), domácí potřeby (nádobí bílé i černé, skleničky)
zabalené v krabici, vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky, peří, obuv –
nepoškozenou a v párech (svázaných gumičkou), kabelky, batohy, drobné předměty
z domácností, hračky – nepoškozené a kompletní, také plyšové, menší
elektrospotřebiče – mohou být i nefunkční, knihy časopisy. Současně upozorňuji na
věci, které se neodebírají:ledničky, televize, počítače, matrace, koberce –
z ekologických důvodů, nábytek, znečistěný a vlhký textil. Bližší informace získáte na
telefonech: 224 316 800, 224 317 203 a www.diakoniebroumov.cz. Donesené věci je
nutné zabalit do igelitových pytlů nebo krabic, tak aby se transportem nepoškodily. Sbírka proběhne v těchto
termínech: pátek 9. září 8.00 – 13.00 hodin, sobota 10. září 10.00 – 12.00 hodin a v neděli 11. září 2016 10.00 –
12.00 hodin. Ošacení bude přebírat paní Jana Kulhánková, telefon 737 720 998. Následně v pondělí 13.9.2016 bude
zajištěn odvoz. Předem děkuji za pomoc.
Svoz nebezpečného odpadu
Druhý letošní mobilní svoz nebezpečného odpadu se koná v sobotu 10. září 2016. Stanoviště odběru je na parkovišti u
Obecního úřadu. Čas příjezdu svozového vozu ASA Říčany je v 9.10 hodin, nakládka cca 20 minut. Odebíraný
nebezpečný odpad: olověné akumulátory, lednice, televizory, zářivky, staré léky, suché články, monočlánky, olejové
filtry, oleje, odmašťovací přípravky, lepidla, kyseliny, barva, nádoby od barev, rozpouštědla, vývojky, ustalovače,
případně jiné. Neodebírá se: železný šrot, pneumatiky, znečistěné stavební materiály /azbestová krytina a jiné/.
Upozornění! Nebezpečný odpad se může odkládat na stanoviště pouze v den svozu od 8.00 hodin !!! Nebezpečný
odpad bude přebírat pracovník obce. Odvozy separovaného sběru: plasty - každý čtvrtek, papír – každých 14 dní /sudé
týdny v úterý/, sklo – 1x měsíčně, kovový odpad – 1x měsíčně /nádoby u OÚ/. Žádám o sešlapávání plastů a papíru před
uložením do kontejnerů, včetně uzavírání. Svozová firma ASA Říčany: Petr Vykysal – obchodní zástupce, tel.
323 601 617, 602 394 718.
BIO odpad
Termíny ukládání bio odpadu do kontejneru v ohradě u Obecního úřadu: čtvrtek 18 -19 hodin, pátek 9 – 17.00 hodin,
sobota 9.00 – 19.00 hodin
Upozornění
Poslední dobou se množí stížnosti na majitelé psů, kteří své miláčky větrají v naší obci, ale jejich sekrementy po nich
neuklízejí !!! Není nic příjemného vidět /a někdy i šlápnout/ do tohoto …….. Co z toho vyplývá? Začínáme uklízet !!!

Akce – zřízení služebního sjezdu a nájezdu u mostu Mnichovka v km 22,3
Základní popis stavby – v současnosti se vozidla využívaná při správě a údržbě úseku dálnice D1 mezi Prahou a
Mirošovicemi mohou otáčet až v následující křižovatce Hvězdonice v km 29,5, která je vzdálená od areálu SSÚD
Mirošovice cca 8 km. Stavba řeší vybudování služebního sjezdu a nájezdu pro možnost otáčení těchto vozidel v km 22,3
s využitím stávající místní komunikace (Mirošovice – Hrusice) vedoucí pod mostem D1-027 přes údolí vodoteče
Mnichovka. Zkrácením dojezdových vzdáleností dojde k výrazným úsporám ve spotřebě pohonných hmot. Stavba
zahrnuje vybudování dvou větví (ramp) napojených na dálnici D1, rekonstrukci příslušného úseku místní komunikace
(včetně jejího rozšíření) a souvisící zařízení (dopravní značení, elektronické závory apod.) Stavba byla zahájena a od 12.
8. 2016 do 26. 10. 2016 je úplná uzavírka místní komunikace Hrusice – Mirošovice pro motorová vozidla. Objednatel
stavby : Ředitelství silnic a dálnic ČR, projektant: Sudop Praha a.s., zhotovitel: Společnost FIRESTA-Fišer,
rekonstrukce, stavby a.s.
Volby do zastupitelstva krajů a Senátu Parlamentu České republiky
Na základě zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů, ve znění pozdějších předpisů se ve dnech v pátek
7. října 14.00 – 22.00 hodin a v sobotu 8. října 2016 8.00 – 14.00 hodin konají volby do zastupitelstev krajů v našem
případě do zastupitelstva Středočeského kraje. V naší obci se konají pouze volby do zastupitelstva kraje, do Senátu ČR
NE. V naší obci je jeden volební okrsek. Volební místnost je v budově Obecního úřadu v přízemí. Okrsková volební
komise bude pracovat v tomto složení: zapisovatelka paní Michaela Lassigová, Hrusice čp. 130, předseda OVK paní
Jaroslava Bukovská, Hrusice čp. 153, členové komise: Bedřiška Hemelíková, Zděna Burianová, Gábina Orlová, Miloslav
Jedlička. Volební právo volit do zastupitelstva kraje, má státní občan ČR, který alespoň v druhý den voleb dosáhl
nejméně 18 let a je přihlášen k trvalému pobytu v naší obci. Je možné v těchto volbách volit i na voličský průkaz
v územním obvodu Středočeského kraje. Voličské průkazy lze získat na Obecním úřadě a konec lhůty pro osobní žádost o
vydání voličského průkazu je 5. říjen 2016 do 16.00 hodin. Cizí státní příslušníci nevolí! Pro volby v našem
Středočeském kraji je registrováno 20 kandidátních listin. Volič hlasuje osobně. Volič může ze závažných důvodů
požádat o hlasování pomocí přenosné volební schránky. Hlasovací lístky obdrží každý oprávněný volič nejpozději 3 dny
před konáním voleb osobně domů. V případě, že hlasovací lístky neobdrží, nebo budou poškozené, budou voliči na
požádání předány přímo ve volební místnosti v době voleb. Na hlasovacím lístku lze zakroužkováním /pořadového čísla/
označit kandidáta, kterému dává přednost před ostatními. Jiné úpravy na hlasovacím lístku se neprovádějí. Do úřední
obálky se vkládá pouze jeden hlasovací lístek. Zastupitelstvo Středočeského kraje se volí na 4 - leté období. Dle výsledku
voleb bude zvolen hejtman a rada kraje.
Informační kampaň správy ČR k elektronické evidenci tržeb
Na základě žádosti ředitele finančního úřadu pro Středočeský kraj otiskujeme informační leták:
Elektronická evidence tržeb – začínáme od 1. prosince 2016. Koho se evidence týká: podnikajících fyzických a
právnických osob, které přijímají platby v hotovosti. Které tržby se budou evidovat: platby v hotovosti, platební kartou,
šekem, směnkou, ale například i stravenkou, poukázkou nebo elektronickou peněženkou. Nebudou se evidovat platby
bankovním převodem. Kdy se začne evidovat: 1. prosince 2016 (1. fáze) – ubytovací a stravovací služby, 1. března
2017 (2. fáze) – maloobchod a velkoobchod, 1. března 2018 (3. fáze) – ostatní činnost vyjma těch ve 4. fázi, (např.
svobodná povolání, doprava, zemědělství, 1. června 2018 (4. fáze) – vybraná řemesla a výrobní činnosti. Kde zjistit
více: přehledné a aktuální informace o evidenci tržeb včetně odpovědí na nejčastější dotazy naleznete na:
www.etrzby.cz
Zasedání Zastupitelstva obce dne 29. 6. 2016. Plné znění zápisu z tohoto jednání najdete na webových stránkách obce
www.obec-hrusice.cz
Z usnesení: zastupitelstvo schválilo: - audit obce za rok 2015, - nákup nového přívěsu za částku 88.000,-Kč - opravu
pomníku obětem 1.sv. války za částku 160.000,-Kč - soc. příspěvek panu Pavlovi Nagymu ve výši 10.000,-Kč obsazení nové kuchařky v MŠ, - nákup nové hasičské výzbroje za částku 34.800,-Kč - vodné, stočné na rok 2017, revokaci usnesení o vystoupení ze svazku Ladův kraj, - veřejnoprávní smlouvu s městem Říčany ohledně uzavření
školského obvodu s ZŠ Nerudova.
Poděkování
Se skončením školního roku 2015/2016 ukončila své kuchařské umění pro naše děti vážená paní Jana Povýšilová.
V naší mateřské škole svůj mimořádný kuchařský um dokazovala od roku 2006 do roku 2016, plných 10 let. A za to jí
patří naše velké poděkování, které jsem spolu s místostarostou Ing. Pavlem Vávrou osobně vyjádřil v pondělí 11.
července 2016 při rozlučce v mateřské škole.
Vážená paní Jano Povýšilová, děkujeme a přejeme hodně štěstí v dalším životě !
Poděkování
Děkuji Sboru dobrovolných hasičů za perfektní vyčistění koryta hrusického potoka v sobotu 16. července 2016.
Děkuji!
Poděkování
Děkuji Luďkovi Svítkovi, Hrusice čp. 138 za nezištnou opravu dřevěných herních prvků na dětském hřišti. Děkuji!
Cesta kocoura Mikeše
Tato pravidelná turistická akce byla v letošním roce přeložena z května na sobotu 8. října 2016 se zahájením v 9.00
hodin u busty Josefa Lady. Podrobná pozvánka bude uvedena v zářijovém čísle HH.

Svatováclavská pouť
V letošním roce připadl termín svatováclavské pouti na neděli 2. října 2016.
Výročí 50 let osady Prašivka
V sobotu 20. srpna 2016 se konal slavnostní potlach v areálu snů k významnému výročí 50 let založení osady Prašivka.
Doslova v přeplněném kaňonu areálu snů si návštěvníci užívali skvělé hudby v podání hudební skupiny DUHA,
sólových písniček Jirky Kunzela a Františka Hackera, výtečného občerstvení a vydařeného letního počasí. Byla to
důstojná oslava tohoto významného výročí. Za sebe mě zbývá pouze upřímně poděkovat všem zakladatelům Prašivky a
představitelům celých Spojených osad Hrusic za letitou skvělou spolupráci s obcí. Díky Vám.
S veškerou úctou Ladislav Tesařík, starosta obce
Z tělovýchovy a sportu
Fotbalový oddíl – rozlosování podzim 2016
„A“ mužstvo – okresní přebor
„B“ mužstvo – IV. Třída
Sobota 27.8. Hrusice – Škvorec
17.00
neděle 28.8. H – Doubravčice 17.00
Sobota 3.9. Hovorčovice – Hrusice 17.00
neděle 4.9. Kamenice B – H 17.00
Sobota 10.9. Hrusice – Úvaly B
17.00
neděle 11.9. H – Lojovice
17.00
Sobota 17.9. Mukařov – Hrusice
17.00
sobota 17.9. Mukařov B – H 14.00
Sobota 24.9. Hrusice – Vyžlovka
16.30
čtvrtek 22.9. Všestary – H 17.00
Neděle 2.10. Zeleneč – Hrusice
16.30
neděle 25.9. H – Čestlice
16.30
Sobota 8.10 Hrusice – Odolena Voda16.00
středa 28.9. H – Babice
16.30
Sobota15.10. Hrusice – Kunice B
16.00
neděle 2.10. Doubek – H
16.30
Sobota 22.10 Kostelec u Kř.-Hrusice 15.30
neděle 9. října volno
Sobota 29.10 Hrusice – Radonice
14.30
neděle 16.10 H – Ondřejov B 16.00
Neděle 6.11. Zápy – Hrusice
14.00
neděle 23.10.Kostelec u Kř.-H 15.30
Sobota 12.11.Hrusice – Senohraby 14.00
neděle 30.10 H – Březí
14.30
Sobota 19.11. Mnichovice – Hrusice 13.30
Mladší přípravka
Turnaj Hrusice
3.9.2016 zahájení 9.00
Turnaj Louňovice 17.9.2016 zahájení 13.00
Turnaj Radošovice 1.10.2016 zahájení 9.00
Turnaj Mukařov 8.10.2016 zahájení 9.00
Turnaj Radošovice 22.10.2016 zahájení 9.00
Turnaj Vyžlovka 13.11.2016 zahájení 9.00

Starší přípravka
turnaj Čestlice 4.9. zahájení 9.00
turnaj Světice 10.9. zahájení 9.30
turnaj Hrusice 24.9. zahájení 9.00
turnaj Ondřejov 9.10. zahájení 9.00
turnaj Svojetice 23.10. zahájení 10.00
turnaj Kostelec 6.11. zahájení 10.00
Přijďte našim mužstvům fandit !
Ladislav Tesařík, předseda TJ Sokol
Jak může občan dále postupovat ve věci územního plánu,
Tento článek slouží pro informaci občanům Hrusic a Hrušova, kteří podali žádosti či připomínky a námitky k nově
tvořenému územnímu planu obce Hrusice a Hrušov. Důležité bude jistě pro každého občana, jehož návrhy, požadavky
apod. nebyly v územním plánu vyslyšeny, se dozvědět proč a z jakých důvodů byl oslyšen a zda se může proti takovému
jednání bránit. Prvořadé ovšem je zjistit důvody, proč zastupitelstvo obce, či MěÚ Říčany nebo odborné úseky Krajského
úřadu středočeského kraje příslušný návrh, připomínku či námitku zamítly. To se ovšem, občan hned tak nedozví. Tyto
orgány nemají ze zákona povinnost v průběhu tvorby územního plánu nikomu na nic odpovídat. Občan se toto dozví až
po vydaní územního plánu, který se vydává vyhláškou a formou opatření obecné povahy. Právě tady, v této vyhlášce a to
v příloze její textové části, musí být obcí, pořizovatelem (MěÚ Říčany) nebo odbornými útvary krajského úřadu na
všechny návrhy a zamítnuté připomínky a námitky odpovězeno, proč se stalo. Nestačí napsat jen, námitka se zamítá, ale
zamítnutí námitky, připomínky, návrhu musí být řádně zdůvodněno. No dobře, tak občan se dozvěděl, proč se tak stalo a
proč byl oslyšen. Co dál ? Občan má právo do tří let po vydání územního plánu podat žádost v rámci tzv. přezkumného
řízení na Ministerstvo pro místní rozvoj a požádat o přezkoumání územního plánu nebo jeho části. Toto provede
písemnou formou na dané ministerstvo. Dále pak má občan možnost podat žalobu ke správnímu soudu opět do 3 let, kde
opět vše zdůvodní, doporučuji toto provést ve spolupráci s právníkem. Kdo další má možnost bojovat proti územnímu
plánu například, když do něj vkládají určité věci např. pořizovatel, tj. MěÚ v Říčanech nebo Krajský úřad středočeského
kraje nebo zpracovatel?
Touto institucí je obec, přesně řečeno zastupitelstvo obce. Konečné slovo má totiž ve všem jen a jen zastupitelstvo, které
nejen na začátku územní plán zadává odborné firmě ke zpracování, ale také má ze zákona právo návrh územního plánu
měnit a vracet ho k novému projednání a ke změnám. Zastupitelstvo obce má také možnost návrh územního plánu zcela
zamítnout. To jasně říká zákon. Takže vše co se děje v územním plánu je v podstatě kolektivní zodpovědností
zastupitelstva vůči svým občanům. Nelze se tudíž schovávat za to, že někdo něco přikázal nebo odborně zapracoval.
Odborným zpracováním je míněna práce zpracovatele územního plánu, což je odborná firma, která se tímto druhem
činnosti zabývá, ale ani tato firma si nemůže dělat, co chce.

Tato firma pouze odborně dle norem, zákonů, vyhlášek, průzkumů území, územně analytických podkladů atd.
rozpracovává zadání zastupitelstva obce.
Při současném stavu věci nelze vyloučit, že ještě proběhne jedno veřejné projednání návrhu územního plánu Hrusic Hrušova a zaleží na každém, zda se zúčastní či nikoliv. Je třeba jen připomenout, že územní plán nelze soudem zrušit jen
v některé jeho části, ale jen jako celek , a to na zák1adě jedné jediné chyby v územním plánu, či při jeho projednávání.
V případě zrušení územního plánu soudem se dostanou určití žadatelé o stavební povolení, územní rozhodnutí apod., do
potíží a jejich žádosti budou zrušeny. Také je možné žádat o pozastavení účinnosti územního plánu soudem. Pozastavení
účinnosti územního plánu soudem by znamena1o, že se nemohou vydávat žádná stavební povolení ani územní rozhodnutí
do doby, než soud ve věci rozhodne a to může trvat dlouhou dobu. Tento článek vznikl na základě současně probíhajících
dějů v obci Hrusice - Hrušov a na základě informací, které jsou šířeny mezi občany a jež se nezakládají na zcela správné
nebo na neúplné prezentaci znění zákonů. Tyto informace jsem získal jako soudní znalec za dobu dvé dvecetišestileté
praxe. Tento článek nemá být právní poradnou, ale jen otevření dveří do dané problematiky a do dějů které se k tvorbě
územního plánu váží. Proto závěrem doporučuji každému, aby si vše ověřil u právníků.
Autor : ing.Petr Hlásný,CSc,, Praha 16.8.2016

Ze života římskokatolické hrusické farnosti
Ježíš jde po moři
Hned potom Ježíš přiměl učedníky, ať nastoupí na loď a jedou napřed na druhou stranu, než
on propustí zástupy. Když zástupy propustil, vystoupil o samotě na horu, aby se modlil. Pozdě
večer tam zůstal sám. Loď už byla daleko od břehu, zmítána vlnami, protože vítr vál proti ní.
Krátce před svítáním se k nim Ježíš vydal pěšky po hladině. Když ho učedníci uviděli kráčet po
jezeře, vyděsili se a křičeli strachy: „To je přízrak!“ „Vzchopte se, to jsem já!“ promluvil na ně hned Ježíš.
„Nebojte se.“„Pane, jestli jsi to ty,“ odpověděl mu Petr, „přikaž, ať k tobě přijdu po vodě.“
„Pojď!“ řekl mu. A Petr vystoupil z lodi a kráčel po vodě, aby přišel k Ježíši. Když ale viděl, jak silný je vítr,
dostal strach a začal se topit. „Pane, zachraň mě!“ vykřikl.
Ježíš ihned vztáhl ruku a chytil ho. „Proč jsi pochyboval, malověrný?“ řekl mu.
Jakmile pak nastoupili na loď, vítr se utišil. Ti, kdo byli na lodi, se mu začali klanět a říkali: „Ty jsi opravdu
Boží Syn!“ (Mt 14, 22-33).
O prázdninách na písečné pláži, kde se převalují vlny, to vypadá jako bychom kráčeli po vodě. Nebo v potoce
kameny, které nevyčuhují nad vodou, a my po nich kráčíme. Nic takového nebylo v případě Petrova kráčení
po moři. A tento příběh může být pro nás příkladem i pro jiné situace v životě. Když začneme den
modlitbou, díváme se vlastně na Ježíše. Pak s ním snadno překonáme překážky, jako bychom kráčeli po vodě.
Když místo Ježíše si všímáme všeho jiného, začneme se ve svých starostech topit. Jednou jsem jel navštívit
kamaráda do cizího města a neznal jsem jeho adresu. Modlil jsem se růženec a potkal jeho švagra, který mě
k němu dovedl. Jako bohoslovec jsem byl ještě s jedním spolubratrem v Krakově. Měli jsme domluvený nocleh
v jednom klášteře, ale vlak měl zpoždění a na bránu kláštera jsme se už nedotloukli. Chodili jsme po Krakově a
modlili se růženec. Došli jsme až k Wawelu a potkali kněze Patera Diviše, sekretáře kardinála Josefa Wojtyly.
Ptali jsme se na seminář. Pater si nás pamatoval z pohřbu pana kardinála Trochty v Litoměřicích. Řekl: „
Počkejte chvilku.“ Pak nás zavedl do 1. patra k panu kardinálovi Wojtylovi a nechal nás tam přespat. Ráno
jsme byli na mši svaté kardinála Wojtyly a na společné snídani s ním. Když se modlíme, ať už začínáme den
modlitbou nebo prosíme o pomoc uprostřed starostí, pak kráčíme životem jako po vodě.
Ježíš vrací zrak slepému u Jericha (Lk 18, 35-43)
Když přicházel k Jerichu, jeden slepec tam seděl u cesty a žebral.http://www.bible21.cz/online - lukas/18/36
Uslyšel procházející zástup a ptal se, co se to děje. http://www.bible21.cz/online - lukas/18/37Když mu
pověděli, že tudy jde Ježíš Nazaretský, začal křičet: „Ježíši, Synu Davidův, smiluj se nade mnou!“ Ti, kdo šli
před Ježíšem, ho napomínali, ať mlčí, ale on křičel tím více: „Synu Davidův, smiluj se nade mnou!“ Ježíš se
zastavil a nechal ho k sobě přivést. Když přistoupil, Ježíš se ho zeptal: „Co mám pro tebe udělat?“ „Pane, ať
vidím!“ zvolal. „Prohlédni,“ řekl mu Ježíš. „Tvá víra tě uzdravila.“ A on ihned prohlédl. Potom šel za ním,
oslavoval Boha a všechen lid, který to viděl, vzdal chválu Bohu. Slepec s bílou holí a vodícím psem - v nás
probouzí soucit, ale možná si už slepec na svůj stav zvyknul a netouží po uzdravení ze slepoty. Vzpomínám na
pouť do Lurd. Jelo s námi několik slepých děvčat. Každý si myslel, že tam jedou, aby si vyprosily uzdravení
ze své slepoty. Jedna nás však překvapila, když říkala, že tam jede kvůli svým nevěřícím rodičům, aby jim
vyprosila uzdravení z jejich duchovní slepoty. Při svatém křtu kmotr nebo někdo z rodičů držel v ruce
rozsvícenou svíci, která symbolizovala světlo víry v duši pokřtěného.

Světlo skryté, které si onen človíček uvědomí třeba až v pozdějším věku a zatouží, aby to světlo nezhaslo, ale
stále více hořelo.
Děkujme za tělesný zrak, vyprošujme sobě i druhým duchovní světlo, světlo víry.
P. Ivan Kudláček, farář mnichovickohrusické farnosti
ŘÍMSKOKATOLICKÉ NÁBOŽENSTVÍ DÁ-LI PÁN BŮH V ROCE 2016 / 2017:
den
Středa 14. 9.

hodina
14,00

Středa 14. 9.

14,30

Středa 14. 9.
Středa 14. 9.
Středa 14. 9.
Pátek 16. 9.
Pátek 16. 9.
Sobota 17.9.

14,30
15,10
17,30
14,00
14,00
10,00

místo
fara Ondřejov
adorace
v Choceradském kostele
kostel Chocerady
fara Ondřejov
kostel Mnichovice
fara Mnichovice
fara Mnichovice
fara Mnichovice

kategorie
školní děti
školní děti
školní děti
školní děti starší
dospělí
školní děti mladší
školní děti starší
předškolní děti s doprovodem

Den a čas vyučování náboženství v Hrusicích bude ještě upřesněn. Jinak je po nedělní mši svaté
minináboženství v sakristii.
V pátek 16. 9. bude na zahájení nového školního roku mše svatá od 14 hod. pro všechna oddělení na faře v
Mnichovicích. Podle potřeby a rozvrhu hodin je možné některé časy vyučování upravit.
Nabídka
Pálenice Zvánovice i moštuje
Od 17. září 2016 každou sobotu od 8.00 hodin do 20.00 hodin zahajuje „Pálenice Zvánovice“ moštování.
Mošt pouze z vlastních jablek, moderní pásový lis s výtěžností až 70%, prodej nových demižonů a PET lahví.
Kontakt: www.palenicezvanovice.cz, telefon 608 221 177.
Pracovní nabídka
Dynamicky se rozvíjející obchodní zastoupení předního světového výrobce upevňovací techniky hledá
zájemce: na občasnou výpomoc s kompletací 2 prvků. Náplň práce spočívá v kompletaci šroubů
s podložkami. Práce je nenáročná, vhodná i pro zaměstnance se změněnou pracovní schopností, vhodná i
pro důchodce, závislá na počtu zakázek, často nutná provést po zadání v co nejkratší lhůtě. Zaměstnanec
bude zaměstnán na dohodu o provedení práce. Adresa výkonu práce: doma (nebo na přání zaměstnance v sídle
firmy). Kontakt: paní Fialová, telefon 776 613 488, e-mail: fialova@ejot.cz.
Taneční pro dospělé (13.sezóna)
Kurzy začínají v neděli 2. 10. 2016 – sokolovna Stránčice
S1: začátečníci 15:15 – 16:50
S2: mírně pokročilí 17:00 – 18:35
S3: středně pokročilí 18:45 – 20:25
S5: speciál
20:35 – 22:15
Info: telefon 603 238 090, e-mail: vasova@volny.cz, www.tanecni.net
Pozvánka na slavnosti
Obec Ondřejov Vás srdečně zve na „Slavnosti Ondřeje z Dubé“, které se konají v sobotu 10. září 2016 na
ondřejovském náměstí od 14.00 hodin. A na co se návštěvníci mohou těšit? Ruční kolotoč a střelnice pro děti
zdarma, vystoupení rytířů a předvádění dobových zbraní, ukázky historických řemesel s možností si je
vyzkoušet, loutkové divadlo a workshop pro děti, jarmark s tradičními českými výrobky a občerstvením,
odměna pro každé dítě, které přinese obrázek loupežníka. K poslechu hraje kapela „Generace“. Ve 21.30 hodin
se převede tanečnice s živým hadem a s ohňovou shou. Pochutnat si můžete také na pečeném selátku, trdelníku
nebo medovině… Akce je doprovázena výstavou loutek lapků a loupeživých rytířů ze sbírek Národního muzea
v prostorách základní školy. Současně bude promítán dokumentární film o díle a životě Ondřeje z Dubé. Akce
je realizována obcí Ondřejov ve spolupráci s Národním muzeem, panem T. Sailerem a panem J. Zemanem.

hrusická domácí kronika
V měsíci srpnu oslavili a v měsíci září 2016 oslaví své narozeniny tito občané
a občanky:
1.8.
4.8.
6.8.
10.8.
10.8.
13.8.
14.8.
15.8.
18.8.
21.8.
21.8.
24.8.
30.8.

Tesaříková Věra
Bovška Václav
Uhlíř Jan
Štolcová Miluše
Franeková Marie
Batlíková Marie
Ing.Kareš Václav
Kaštánek Josef
Kutinová Věra
Mgr.Staňková Miluše
Vávrová Helena
Nedvědová Vilma
Lada František

č.p. 128
č.p. 14
č.p. 29
č.ev. 056
č.p. 33
č.p. 147
č.p. 203
č.p. 72
č.p. 98
č.p. 214
č.p. 3
č.p. 73
č.p. 158

68 let
75 let
60 let
58 let
67 let
83 let
57 let
55 let
61 let
64 let
75 let
59 let
73 let

1.9.
2.9.
2.9.
5.9.
7.9.
7.9.
10.9.
11.9.
17.9.
18.9.
20.9.
20.9.
24.9.
24.9.
25.9.
30.9.

Svobodová Věra
Klubalová Helena
Kobrle Lubomír
Svoboda Vladimír
Ing.Bukovský Zdeněk
Křivová Hana
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.p. 118
č.ev. 0170
č.p. 53
č.p. 153
č.p. 18
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

86 let
69 let
67 let
60 let
70 let
58 let
82 let
71 let
71 let
64 let
56 let
64 let
66 let
67 let
61 let
70 let

Všem jubilantům upřímně blahopřejeme !!!
Přihlásili se do Hrusic
Dne 15. července 2016 se k trvalému pobytu, Hrusice č.ev. 0119 /Na Dolích/ přihlásila paní Martina Štěpánková
Dne 19. srpna 2016 se k trvalému pobytu, Hrusice čp. 216 přihlasila paní Andrea Popelářová se svoji dcerou Klárou.
Srdečně vítáme v Hrusicích !!!
Úmrtí
Ve čtvrtek 18. srpna 2016 ve věku 86 let zamřel vážený pan Ing. arch. Vojtěch Šalda. Poslední rozloučení se zesnulým se konalo
v pátek 26. srpna 2016 v obřadní síni krematoria v Praze – Motole. Vážený pan Vojtěch Šalda pocházel z rodu Šaldových, Hrusice čp.
8. Výborný projektant, který mnoha našim občanům projektoval rodinné domky a současně velký sportovec. Hráči i fandové
hrusického fotbalu si jistě vzpomenou na jeho zapálení pro tuto hru nejen v mládí, ale i v pozdějším věku. Čest jeho světlé památce !
Ve čtvrtek 25. srpna 2016 v požehnaném věku 92 let zemřela vážená paní Růžena Šaldová, Hrusice čp. 137. Poslední rozloučení
se zesnulou se konalo v pátek 2. září 2016 v malé obřadní síni v Praze Strašnicích.
Čest její světlé památce !
Akce v Památníku Josefa Lady
Sobota 17.9.2016 pochod „Po stopách kocoura Mikeše“ – den otevřených dveří
Pozvánka
Město Mnichovice a Rádio BLANÍK vás srdečně zvou na akci: „MARIÁNSKÁ POUŤ“ s mediálním partnerem Rádiem BLANÍK
10. a 11. září 2016 na Masarykově náměstí v Mnichovicích. Vystoupí: PANKIX – PEROJEKT76 a jiné kapely. Hlavní program
v sobotu 10. září od 14.00 hodin. Dětská taneční a hudební vystoupení, stánky – pouťové atrakce – soutěže. V neděli 11. září 2016
Mariánská pouť pokračuje /bez Rádia Blaník/. Zveme vás na pouťové atrakce, stánky, občerstvení a zábavu.
Město Mnichovice Vás zve na 13. ročník turistického pochodu „Po stopách kocoura Mikeše“, v sobotu 17. září 2016. Start pochodu:
od 8.00 do 11.00 hodin v Turistickém informačním centru v Mnichovicích, Masarykovo náměstí 83. Každé dítě dostane na startu
malé překvapení 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: Mikešova – cca 9 km, Bobešova – cca 18 km, Pašíkova – cca 25 km,
Hastrmanova – cca 32 km. V rámci pochodu běžecká turistika KČT na 10 km. NOVĚ – Výherní tombola – prodej jednotlivých losů
v hodnotě 10,-Kč/kus. Ihned po zakoupení losu se dozvíte, zda vyhráváte. Pochod se uskuteční za podpory KČT Praha. Každý
účastník na vlastní nebezpečí. Bližší informace získáte: na tel. 323 666 311, infocentrum@mnichovice.info, www.mnichovice.info.
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 48. Cena 6,- Kč, pro občany Hrusic do schránky ZDARMA. Všechna práva vyhrazena. Žádná část HH nesmí být rozšiřována bezpísemného
svolení majitelů práv.

