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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
Humanitární sbírka ošacení
Tato sbírka, do které se naše obec zapojila již v říjnu loňského roku, měla veliký
ohlas a po opětovném oslovení organizátorem této smysluplné sbírky ošacení
občanským sdružením Diakonie Broumov, se k této výzvě naše obec opět připojí.
Pro Vaši informaci, co je Diakonie Broumov. Je to humanitární nezisková
organizace, která poskytuje materiální pomoc potřebným občanům u nás i
v zahraničí a dává práci občanům, kteří jsou těžko umístitelní na trhu práce.
Podrobné informace o činnosti této organizace najdete na webových stránkách
www.diakoniebroumov.org. A nyní, co je možné přinést: Letní a zimní
oblečení/dámské , pánské, dětské/, lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony,
látky. Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky – vše jen funkční ! Dále peří,
péřové přikrývky a polštáře, deky a přikrývky /obyčejné, vatované, larisy/, hračky a školní potřeby, noviny,
časopisy, knihy, nepoškozenou obuv /dámskou, pánskou, dětskou/, kabelky, tašky, batohy, peněženky.
Donesené věci je nutné zabalit do igelitových pytlů nebo krabic, aby se transportem nepoškodily. Sbírka
bude v neděli 1. června od 13.00-14.00 hodin na Obecním úřadě. Věci převezme knihovnice Tereza
Svobodová. Dále v sobotu 7. června v době od 11.00 – 12.00 hodin, v neděli 8. června od 13.00 – 14.00
hodin a v pondělí 9. června 2008 od 8.00 – 15.00 hodin. Následně bude zajištěn odvoz do Diakonie Broumov.
Předem děkuji.
Nabídka – bezhotovostní platby ROPID
Tato společnost od 1.5.2008 rozšířila své služby pro cestující o možnost bezhotovostní platby jednotlivého
jízdného formou čipové karty Connex Praha. Tato čipová karta umožní cestujícímu zaplatit jednotlivé jízdné.
Nelze touto kartou platit časový a pásmový kupon, který se i nadále bude kupovat na předprodejních místech
DP. Všechny odbavovací strojky jsou již vybaveny zařízením pro bezhotovostní platbu na všech linkách
/včetně naší 490/ v rámci Pražské integrované dopravy a dále na všech ostatních linkách. Tento systém je
výhodný pro cestující tím, že karta je přenosná/může používat celá rodina/ a dále je výhodná pro pravidelné
cestující, kteří si každý den kupují jízdenky /např. dítě každý den dojíždí do školy a musí platit hotově – zde
rodiče nabijí kartu, kterou bude jejich dítě platit a odpadne jim starost připravovat každý den hotovost/.
Čipovou kartu lze zakoupit na autobusovém nádraží Praha-Roztyly v předprodejní kanceláři SVT AMS
Praha/předprodej jízdenek/. Dobíjení hotovosti na kartu lze provádět u kteréhokoliv autobusu společnosti ,
takže stačí dojít na zastávku a u kteréhokoliv autobusu kartu dobít. Informace je možné získat na telefonu
271 724 253, pan Beníček nebo pan Mandaus.

Omluva
V dubnovém čísle HH si zařádil tiskařský šotek a došlo k přehození stránek. Ještě jednou se omlouváme.
Toulání psů
Upozorňuji na obecně závaznou vyhlášku, která zakazuje toulání psů po obci. V případě porušení vyhlášky
se majitel psa vystavuje finančnímu postihu.
Vandalismus
V sobotu 3. května opět řádil vandal a zničil lavičku před farou. Bylo zjištěno, že se jedná o hrusického
občana, kterému bude zaslána složenka k úhradě lavičky. V této souvislosti upozorňuji na zákaz
přemisťování laviček z míst, na kterých jsou umístěny !
Nové informační tabule + akce 24. května
Jak jsem již uváděl v minulém HH o výrobě a instalaci dvou nových tabulí u kostela a u Obecního úřadu, tak
se také stalo. Tabule byly v úterý 20. května zabudovány a již posloužily k orientaci a informacím při sobotní
akci 24. května na 4. ročníku „Pohádkových Hrusic“ a „Cesty kocoura Mikeše“. Tato akce byla mimo jiné
velice úspěšná a při zahájení bylo zúčastněno cca 500 turistů a odhadem během celého dne se u nás v obci
vystřídalo více než 1.000 turistů.
K dobré náladě přispělo počasí a zcela jistě koncert dechové hudby před farou. Tato skvělá dechovka pod
názvem „Čerčanská šestka“, za vedení pana Moravce, zpestřila návštěvníkům naší obce, a nejen jim, prožití
příjemného sobotního dne. Závěrem mě dovolte poděkovat všem těm, kteří organizaci této akce zajišťovali. A
úplně závěrem ještě k novým informačním tabulím: nedovolme vandalům aby je poškodily !
Rozhodnutí č.1/2008
Zastupitelstvo obce Hrusice vydává toto rozhodnutí: ZÁKAZ napouštění a doplňování bazénů pitnou
vodou z obecního vodovodu. Účinnost dnem vyhlášení: 1.června 2008.
Ing.Pavel Vávra v.r.
Ladislav Tesařík v.r.
zástupce starosty
starosta obce
Dovoz vody do bazénů zajišťuje VHS Benešov, pan Škrna telefon: 317 721 866
V případě kontroly, majitel bazénu předloží doklad o dovozu vody.
Pozvánka na taneční zábavu
V sobotu 21. června 2008 pořádá TJ Sokol Hrusice taneční zábavu v sokolovně. Začátek ve 20.00 hodin,
hraje skupina „PETER“S PAINTER“S“ za vedení Martina Staněčka.. Přijďte se pobavit, zatančit,
poslechnout kvalitní hudbu. Občerstvení zajištěno. Srdečně zve TJ Sokol.
Rekonstrukce sokolovny
Práce na zateplení, výměně oken, fasádě, změně vytápění a
dalších stavebních pracích bude zahájena cca srpen-září
2008. Před akcí proběhne výběrové řízení na dodavatele
stavby.
Poděkování
Všem občanům, kteří si udržují nejen svoje zahrady, ale i
prostory před svými domky. Letošní jaro nám přineslo
takový malý nechtěný test. Tráva začala růst a Vasil Badek
/pracovník, který se stará o údržbu a čistotu obce/, musel odjet
za svojí rodinou a tak nám tráva trochu přerostla. Zde se
ukázalo, jak který občan to myslí s čistotou a údržbou před svým domem vážně. Ti kteří si již pravidelně
dlouhá léta udržují prostory před svými domy na nic nečekali a trávu posekali.Ovšem někteří opět
„nezklamali“, doma posekáno-před plotem mě to nezajímá. Taky přístup. Jsem přesvědčen, že tito občané
zcela určitě navštívili některé západní země a vrátili se s úžasem, jaký je tam pořádek. Věřte, nejedná se o
žádný „zázrak“. Lidé na nic nečekají a prostě si před svými domky uklidí. Ani v těchto zemích vše obec
neuklízí ! Vždyť pořádek a čistota obce je vizitkou nás všech občanů. I přesto, jsem ale naprosto přesvědčen,
že velká většina občanů naší obce, chce žít v čisté a upravené obci. Ještě jednou děkuji.
Dále mě dovolte poděkovat:
Michaelu Franekovi, Hrusice čp. 33 za údržbu stezky pro pěší a cyklisty na MK z Hrusic do Mirošovic.
Josefu Povejšilovi, Hrusice čp. 88 za péči o topol na Hlavačově, který byl loni vysazen. Topol má nádherné
zelené lístky.
Ing. Zděnku Slováčkovi a jeho synovi Robertovi za nátěr retardérů a zábradlí přes hrusický potok a zábradlí
u rodného domku čp. 15.

Kanalizace
Po vyjasnění odvodu splaškových vod z naší obce do ČOV v Senohrabech, byla dne 15.5.2008 uzavřena
smlouva o dílo s projekční a inženýrskou činností KV engineering Karlovy Vary, na zajištění územního řízení
s vydáním územního rozhodnutí. Termín 31.10.2008. Splaškové vody se budou zprvu stahovat do několika
přečerpávaček a následně tlačit přes dálnici do Hrušova a ČOV v Senohrabech. Veškeré podrobné informace
o odkanalizování jednotlivých domácností získáte u starosty. Navíc všichni časem obdržíte leták jak
postupovat v případě přípojek s následným osobním projednáváním. V této souvislosti ještě upozorňuji, že
v naší obci probíhá výškové geodetické zaměřování několika lokalit geodetickou firmou, pro potřeby zajištění
územního řízení.
Třídění odpadů-separace
Naše obec byla jedna z prvních, kde se začal třídit odpad a byl nastaven systém likvidace odpadů. Dalo by se
očekávat, že občané jsou po těch mnoha letech znalý věci a odpad třídí podle druhu do označených kontejnerů.
Bohužel musím konstatovat, že to není úplná pravda. Někdy mám pocit, že se stav nelepší, ale dokonce
zhoršuje! Nekázeň je opravdu převeliká a co dokáží někteří z občanů vhodit do plastů, papírů a skla to někdy
zůstává „rozum stát“. Dalším neštěstím je, že nikdo nic nevidí a neslyší. Věřte, ono se tak dlouho chodí se
džbánem, až se ucho utrhne a potom již žádné výmluvy a omluvy nepomůžou. Viník bude potrestán a
zveřejněn. Závěrem prosím o sešlapávání plastů a upozornění, že autosklo do skla nepatří !!!
S veškerou úctou Ladislav Tesařík, starosta obce

Ze života římskokatolické hrusické farnosti
V dnešním zamyšlení nad modlitbou „Otče náš“ se vrácíme k části, která nebyla pro nemoc
otištěna:
„PŘIJĎ KRÁLOVSTVÍ TVÉ.“ Svatým křtem jsme se stali královskými dětmi Božími. Naše
duše byla oblečena do roucha nevinnosti. Toto roucho, královské roucho, mají děti, dokud se
nedopustí prvního těžkého hříchu - i když upadnou do bláta, vnější oblečení těla si zamažou, jejich duše dál
září vnitřní čistotou. Navenek vypadají jako žebráci, někdy jsou i otrhaní nebo potrhaní, ale uvnitř jsou králi či
lépe řečeno: jsou to princové a princezny Boží. Zatímco dospělí oblečeni do fraku aj. společenských oděvů,
mají často duši žebráka, trhana. Prosíme, aby Boží království k nám přišlo, prosíme za sebe, když milost
nevinnosti ztratíme, prosíme i za druhé, aby zatoužili zas být vnitřně královsky čistí.
Ježíš je král - chce kralovat v našich srdcích, my mu v tom někdy bráníme, když si chceme vládnout sami
nebo přenecháme vládu tomu Zlému. Pán Ježíš je král - kraluje v nebi, tam už Zlý nemá přístup. Abychom se
my do jeho království dostali, musíme se očistit od všeho zla, v nejhorším případě v očistci. Ale k očišťování
dochází už i zde na zemi, a to nejen ve svaté zpovědi, kde se zbavíme hříchů, ale i velkou láskou k Pánu Ježíši
si můžeme vyprošovat odpuštění časných trestů za naše hříchy. Přestaňme usilovat o rozšíření svého vlivu, své
vlády nad druhými a usilujme o rozšíření Božího království v lidských duších. Pomáhejme i duším v očistci
k brzkému vstupu do nebeského království.
P. Ivan Kudláček, farář mnichovicko-hrusické farnosti

HRUSICKÝ FOTBAL
Výsledkový servis:
A mužstvo 3. třída oddělení B
Senohraby - Hrusice
0:2
Hrusice – Kostelec u Křížku B 4:2
Vyžlovka – Hrusice
3:2
Hrusice – Radošovice
0:4
Svojetice – Hrusice
3:1
Hrusice – Stránčice
3:1
Dobřejovice – Hrusice
2:2
Hrusice – Louňovice B
8:0
Říčany B – Hrusice
2:0
Hrusice – Struhařov
5:1
Ondřejov – Hrusice
1:0

B mužstvo 4. třída oddělení C
Hrusice – Mirošovice B
4:1
Hrusice – Mukařov B
0:0
Mnichovice – Hrusice
1:0
Hrusice – Kamenice B
0:6
Hrusice – Svojetice B
2:1
Senohraby B – Hrusice
3:1
Hrusice – Vyžlovka B
4:1
Stříbrná Skalice B – Hrusice 3:1

hrusická domácí kronika
V měsíci červnu 2008 oslaví své narozeniny tito občané a občanky:
1.6.
1.6.
5.6.
8.6.
10.6.
10.6.
14.5.
15.6.
22.6.
26.6.
26.6.
27.6.
28.6.
28.6.
29.6

Křečková Irena
Svobodová Milada
Jiřička Václav
Pokorný František
Šaldová Růžena
Míchek Ladislav
Svítková Květa
Svobodová Růžena
Koudelková Gáby
Měchurová Milada
Hofmanová Věra
Strnad Jan
Andrik Pavel
Vávra František
Šalda Miroslav

čp. 66
čp. 109
čp. 63
č.ev.031
čp. 137
č.ev. 0396
čp. 138
čp. 159
čp. 170
čp. 82
čp. 79
čp. 154
čp. 44
čp. 107
čp. 161

64 let
65 let
60 let
65 let
84 let
68 let
57 let
60 let
57 let
83 let
60 let
62 let
61 let
55 let
58 let

Všem jubilantům upřímně blahopřejeme !!!
Narození
Manželům Janě a Petrovi Hlavatým, Hrusice čp. 226 se 16. dubna 2008 narodila dcera Šárka. Rodičům
blahopřejeme a malé Šárce přejeme hodně zdraví a srdečně ji vítáme v Hrusicích !!!
Inzerát
Přijmu prodavačku – vazačku květin.
Květinářství Dominika, Černokostelecká ul., Říčany Telefon: 603 447 354

Akce v Památníku Josefa Lady – měsíc červen.
Neděle 1. června 2008 – „Den dětí“, děti vstup zdarma, při příznivém počasí hry v zahradě, setkání s pohádkovými
bytostmi.
Úterý 3. června 2008 „Za Mikešem do Hrusic“ – „Den dětí“, společná akce pro děti MŠ Brandýs nad Labem-Stará
Boleslav a MŠ Hrusice.
Neděle 29. června 2008 „Začátek prázdnin-Památník patří dětem“, kdo se prokáže vysvědčením z jakékoliv školy a doby
– vstup zdarma. Při příznivém počasí hry v zahradě, průvodci v kostýmech.
Srdečně zvou průvodkyně
Památníku Josefa Lady

Dětský den v Hrusicích
V sobotu 7. června 2008 od 14.00 hodin na fotbalovém hřišti v Hrusicích se koná „Hvězdičkový dětský den“. Dětský
den bude zahájen fotbalovým zápasem našich nejmenších fotbalistů a pak již budou následovat různé sportovní soutěže,
při kterých si všichni změří své síly a dovednost. Na všechny čekají sladké odměny a spousty legrace.
Těší se na Vás, hrusické maminky, Hasiči, Baráčníci a Sokolové.

Nabídka kurzu taneční školičky v Hrusicích
Po rekonstrukci naší sokolovny je možné zahájit kurz taneční školičky s všeobecným nebo specifickým zaměřením
/jedná se o oblast sportovního tance/ pro kluky a holčičky ve věku 3 – 8 let. Lekce budou probíhat vždy 1 x týdně
v hrusické sokolovně. Předpokládané zahájení kurzu je říjen 2008. Cena cca 600,-Kč za pololetí. Lekce vede zkušený
lektor taneční školy.
V případě zájmu prosím volejte Andreu Stockovou, Hrusice 198, telefon 606 652 537. Prosím o předběžné vyjádření
zájmu co nejdříve z důvodu nutnosti dohody s lektorem.
Andrea Stocková

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 40. Cena 5,- Kč, pro občany Hrusic do schránky ZDARMA. Všechna práva vyhrazena. Žádná část HH nesmí být rozšiřována bezpísemného
svolení majitelů práv.

