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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
Kanalizace
Vážení spoluobčané, před několika lety ještě jako „sen“, se dnes stává skutečností a na
základě dohody s dodavatelem a harmonogramu 20. března 2011, zahajujeme výstavbu
splaškové kanalizace v naší obci. Po plynofikaci /1995-1997/ a výstavbě obecního
vodovodu /1999-2001/ se jedná svým rozsahem o historicky největší stavbu v naší obci.
Co tomuto datu zahájení předcházelo nebudu popisovat, neboť to by bylo náplní několika
čísel Hlasu Hrusic. Tak-že skutečně jenom velmi stručně několik dat. První schůzka
ohledně záměru výstavby splaškové kanalizace v naší obci se konala dne 9.3.2007,
následně byla zpracována první studie /5/2007/, bylo rozhodnuto o nejvhodnější variantě
výstavby tras kanalizace s vyústěním splaškových vod /z Hrusic+Hrušova/ do ČOV
v Senohrabech, bylo zahájeno územní řízení a získáno územní rozhodnutí /3/2009/ ,
zahájeno stavební řízení se získáním stavebního povolení /29.11.2010/, tak uběhly bezmála 4 roky. Po dobu výstavby
/cca 15 měsíců/, Vás vážení spoluobčané budu vždy s předstihem v Hlasu Hrusic podrobně informovat o průběhu
výstavby kanalizace. Budete informováni v jakém místě a čase budou jednotlivé kanalizační stoky realizovány. Připravuji
zřízení konzultačních dnů, pro Vás občany, kde za přítomnosti dodavatele, stavebního dozoru a zástupce obce, Vám
bude poskytnuta konkrétní informace o výstavbě Vaší domovní kanalizační přípojky. Tito pracovníci Vám budou
nápomocni odbornou radou, ohledně získání územního souhlasu na domovní přípojku, jak nejlépe realizovat přípojku,
včetně napojení z RD, umístění revizní šachty a dalších informací. Výstavba splaškové kanalizace je finančně náročná pro
obecní rozpočet. Jak jsem již avizoval v minulých číslech HH, kromě dotace, vlastních zdrojů si obec musí vzít i úvěr a
následně ho splácet včetně úroků. To znamená, že rozpočet obce na rok 2011 a další roky bude max. úsporný ve výdajích
a veškeré možné vlastní příjmy směřovány na úhradu půjčky a úroků. Čím dříve splatíme úvěr, tím méně zaplatíme na
úrocích.
Tolik pro začátek této příznivé zprávy o zahájení výstavby splaškové kanalizace v naší obci. Nicméně závěrem, Vás
vážení spoluobčané, chci požádat o jednu, a jsem i přesvědčen, zásadní, věc a tou je maximální míra trpělivosti po dobu
výstavby kanalizace . Je zřejmé a věřte, že to i jinak nejde, výstavbou kanalizace dojde k určitému zásahu do života nás
občanů. Dojde ke zvýšení dopravního ruchu stavebními stroji dodavatele, omezení dopravy v konkrétních ulicích i
k určité míře znečistění komunikací. Věřte, že vytvořený trojúhelník – obec, dodavatel, stavební dozor, bude co nejvíce
minimalizovat jakékoliv omezení Vás občanů při výstavbě i tím, že budete maximálně a včas informování o průběhu
stavby. Vezměme to jako společné dílo, které výrazně zhodnotí Vaše rodinné domy a pozemky a tím i vlastně celou naší
obec, nejen pro nás současné občany, ale i pro další generace. Nakonec, rok uteče jako voda a po skončení stavby a
úpravě komunikací na „rozkopanou obec“, tak jak to v životě bývá rychle zapomeneme. Dodavatel výstavby kanalizace
je firma Energie – stavební a báňská a.s., Vašíčkova 3081, 272 04 Kladno, hlavní stavbyvedoucí pan Tkadlec /tel.
606 637 903/, stavební dozor Ing. Šír /tel. 777 202 939/. První bude zahájena výstavba čerpacích stanic. /Příště další
informace/.

Počet obyvatel-demografie
Ke dni 31.12.2010 měla naše obec celkem 642 trvale bydlících občanů, z toho 320 žen a 322 mužů. V roce 2010 se do
naší obce k trvalému pobytu přihlásilo celkem 28 nových občanů, narodilo se 8 dětí /6 chlapců a 2 děvčata/ a 5 občanů
zemřelo. Nejstarší občance je 89 let.

Vodné 2011
Vodné na rok 2011 činí 27,07 Kč, včetně DPH. Odečty spotřeby v domácnostech provádí pan Hervert. Kontakt na pana
Herverta: 724 876 115. Provozovatelem obecního vodovodu je firma VHS Benešov s.r.o., Černoleská 1600, telefon:
317 723 371, fax 317 722 472. Vedoucí provozu: Jan Alexandr mobil 724 431 992. Dispečink poruchy: 317 721 866,
technik pan Hudec tel. 724 431 952, pan Kosík 724 431 955. Navážení bazénů: pan Škrna tel. 317 721 866.
V souvislosti o obecní vodě: Nařízení, které bylo vydáno v loňském roce, platí i pro letošní rok 2011. To znamená,
zákaz napouštění bazénů a zalévání trávníků pitnou vodou z obecního vodovodu !!!.

Vítání občánků
V sobotu 29. ledna 2011 se konalo již tradiční vítání nových hrusických občánků v budově Mateřské školy. Na toto
vítání bylo pozváno 8 dětí se svými rodiči. A kdo se stal novým hrusickým občánkem: Michal Štorc, Jakub Bajer,
Daniel Havlík, Tomáš Lassig, William Ischanoe, Monika Hlavatá, Vojtěch Kovář a Natálie Doležalová. V krásném
prostředí naší Mateřské školy první přivítaly nové občánky s jejich rodiči naše děti, které již navštěvují MŠ 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 /od našeho sponzora pí. Marcely Holubové/ každé mamince a následným
podpisem rodičů do Pamětní knihy, byl stvrzen tento slavnostní akt. 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.

Sčítání lidu, domů a bytů 2011
Ke dni 26. března 2011 se uskuteční na celém území České republiky SLDB 2011. Sčítání upravuje zákon č. 296/2009
Sb., o SLDB 2011. Sčítání se koná jednotně v roce 2011 ve všech členských státech Evropské unie podle nařízení
Evropského parlamentu a Rady EU č. 763/2008. Rozhodným okamžikem sčítání, tj. okamžikem k němuž se vztahují
všechny zjišťované údaje, je půlnoc z pátku 25. na sobotu 26. března 2011. Za každou domácnost musí být vyplněn
sčítací list osoby, za každou domácnost jeden bytový list a za každý dům určený k bydlení jeden domovní list. Při SLDB
2011 mají sčítané osoby poprvé možnost vyplnit sčítací formuláře v elektronické podobě. Podrobné pokyny k tomu jsou
uvedeny na informačních letácích vydaných ČSÚ a doručených do každé domácnosti /doručí sčítací komisař/ a na
internetových stránkách www.scitani.cz. Formuláře budou dostupné i z adresy ČSÚ www.czso.cz Občané, kteří se
rozhodnou odeslat formuláře v elektronické podobě a nemají internet mohou využít internetu v IC a na Obecním úřadě.
Primární stažení elektronického formuláře a získání souvisejících informací z adresy www.scitani.cz je možno
libovolným, běžně používaným internetovým prohlížečem. Preferenčně pak s pomocí prohlížečů Microsoft Internet
Explorer verze 7a vyšší či Mozilla Firefox 3.0 a vyšší. Nesplnění povinnosti podrobit se sčítání je přestupkem ! Termíny
sčítání: od 26.2. – 6.3.2011 roznáška informačních letáků do domácností. Od 7.3. – 25.3.2011 /do 18.00 hodin/
distribuce sčítacích formulářů do domácností. Od 26.3. – 14.4.2011 sběr vyplněných sčítacích formulářů. Sčítacích
komisařem v naší obci je paní Alena Slabihoudová, Hrusice čp. 76, telefon: 606 172 276. Sčítací komisař musí být
označen služebním průkazem sčítacího komisaře s fotografií, jménem a příjmením a služebním číslem a současně
předloží svůj osobní průkaz. Sčítací komisaři budou plnit svoji funkci v uniformě České pošty a všichni budou mít velkou
specielní brašnu tmavomodré barvy s výrazně žlutým nápisem „Česká pošta“. Případně další informace obdržíte na
Obecním úřadě. Sčítání se provádí jednou za 10 let a poprvé se nebude sčítat vybavení domácností, ale poprvé v historii
se budou sčítat i bezdomovci. První předběžné výsledky sčítání budou publikovány koncem roku 2011 a většina
definitivních výsledků v podrobném třídění, včetně údajů za obce a města, ve druhém pololetí roku 2012. Pro zajímavost:
První sčítání lidu v dnešním slova smyslu se na českém území konalo už v roce 1869.

Pokácení Sakur
Na základě žádosti vlastníka nemovitosti čp. 156 pana Marcela Čiháka ohledně pokácení 3 ks stromů /sakur/, bylo
provedeno odborné posouzení stavu stromů a na základě posudku zastupitelstvo obce souhlasí s pokácením a vysázením
nových 3 ks stromů /sakur/. Pokácení bude provedeno v období vegetačního klidu.
Nabídka DVD – Josef Lada
Možná, že někteří z Vás občanů v době vánočních svátku viděli v televizi dokument o Josefu Ladovi od režiséra Jana
Míky ml. /vyrobil Klobouk film s.r.o./ Je to jedinečný dokument s průvodním slovem Jana Bonaventury. Zájemci si DVD
mohou zakoupit za cenu 150,-Kč na Obecním úřadě.

Nabídka mapy cyklotras
Firma Kartum, s.r.o. Na Florenci 19, 110 00 Praha 1 vydala závěrem roku 2010 novou mapu cyklotras, která obsahuje
území okolí Prahy jihovýchod, Dolní Posázaví, Ladův kraj. Zájemci si mapu mohou zakoupit za cenu 89,-Kč na
Obecním úřadě.

Nová služba pro rodiny s dětmi
Komunitní centrum Říčany o.p.s. představuje nově se rozbíhající bezplatný program rodinné asistence SPOLU DOMA. Posláním
programu je všestranná pomoc a podpora dětem a jejich rodinám v našem regionu. Hlavním cílem je umožnit těmto dětem příznivý
vývoj v jejich původní rodině. Rodinám s dětmi zdarma nabízíme: Poradenství – nabízíme poradenství rodinám, které se potýkají
s nerůznějšími problémy v oblasti komunikace a vztahů v rodině, domácího hospodaření, výchovy dětí či kontaktu se školou a úřady.
Probereme s Vámi Vaši situaci a společně budeme hledat řešení. Případně Vám rádi poradíme, jakých vhodných služeb organizací a
institucí v regionu lze využít. Dále je možná i terénní práce s rodinami. Naším cílem je také spolupracovat s dalšími odborníky,
organizacemi i institucemi v regionu, proto budeme rádi, když nás v případě potřeby kontaktujete.
KONTAKT: telefon 737 536 201, 737 536 205, e-mail spoludoma@kcricany.cz , osobní návštěva/poradna/ každé úterý 9-13 hodin
v kanceláři na Masarykově náměstí 6 v 1. poschodí. Službu zajišťuje Komunitní centrum Říčany,o.p.s.,Masarykovo nám. 53, 251
01,Říčany, www.kcricany.cz, kc.ricany@seznam.cz, telefon 737 587 130

Změna kontaktů na obvodní odd. Policie ČR Kamenice
V souvislosti s reorganizací Policie ČR došlo ke změně kontaktů na Krajském ředitelství středočeského kraje, Územní odbor vnější
služby Praha venkov – JIH. NOVÝ KONTAKT: Krajské ředitelství policie Středočeského kraje-obvodní odd.Kamenice, Pražská
329, 251 68 Kamenice, telefon 974 881 740, fax 323 601 368, e-mail krpstc.ookamen@mvcr.cz

Konkurzní řízení
Obec Jevany, Černokostelecká 49, 281 66 Jevany, vyhlašuje konkurzní řízení na pozici ředitelky Mateřské školy v Jevanech.
Uchazeč podá písemnou přihlášku splňující náležitosti v souladu s vyhláškou MŠMT č.54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního
řízení a konkurzních komisích osobně na Obecním úřadě Jevany, nebo ji zašle poštou na adresu: Obec Jevany, Černokostelecká 49,
281 66 Jevany. Obálku je nutné označit nápisem „KONKURZNÍ ŘÍZENÍ – ŘEDITEL/ŘEDITELKA/ MATEŘSKÉ ŠKOLY
JEVANY. Lhůta pro podání přihlášek je 14. březen 2011. Termín předpokládaného nástupu je 1. květen 2011. Kontaktní osoba
Jaroslav Švejda, e-mail info@obecjevany.cz , starosta@obecjevany.cz

Nabídka práce-externí spolupráce
Z důvodu vzrůstajícího zájmu o připojení k internetu formou optických kabelů hledáme zdatné a všestranné živnostníky, kteří by byli
ochotni pomoci s budováním optických přípojek. Potřebujeme všestrannou manuální zručnost, neboť budování optických přípojek
obnáší jak realizaci výkopů, montáže lišt u lidí v domě, tak i tahání závěsných kabelů ve výšce. Spolupráce by měla být externí, to je
na IČO. Máte-li zájem o další informace, kontaktujte mě prosím buď emailem jirka@edoras.cz , nebo na telefonním čísle
724 018 723 Jiří Mareš.

Kulturní nabídka
Sobota 5. března 2011 „Maškarní Baráčnický ples“, masky vítány, občerstvení, tombola, začátek 20.00 hodin , sokolovna.
Srdečně zvou hrusičtí baráčníci.
Sobota 19. března 2011 37.„Ladovská zabíjačka“, zabíjačkové menu, tombola, šatlava. Začátek 19.00 hodin, sokolovna.
Předprodej vstupenek Ing. Milostný, telefon 723 660 663.
Srdečně zvou Spojené osady Hrusic.
Sobota 2. dubna 2011 – divadelní představení „Lucerna“. Hraje divadelní soubor OVJ Chocerady. Začátek 19.30 hodin,
sokolovna, vstupné 60,-Kč dospělí, děti zdarma. Stolová úprava s občerstvením.
Srdečně zve Obecní úřad v Hrusicích.
S veškerou úctou Ladislav Tesařík, starosta obce
Z tělovýchovy a sportu

Bambulův turnaj trojic
Vážení přátelé Hrusického fotbalu. Již po jedenácté Vám v následujících řádkách stručně popíšu, jak to vypadá, když se
uspořádá turnaj na počest Milana Vondráka. Díky kalendáři se tento ročník konal opět až po Novém roce, i když prvotním
účelem je setkat se o víkendu mezi vánočními svátky a Novým rokem. Letos jsme se tedy sešli 8.1.2011 a novinkou bylo, že se
losovalo až v den turnaje těsně před jeho zahájením.Letošní turnaj byl oproti minulým rokům zvláštní tím, že se prvně nehrálo
ve dvou skupinách, ze kterých postupovali první čtyři, ale protože se letos přihlásilo 10 mužstev, hrálo se systémem každý
s každým a postupovalo prvních osm. Poslední s předposledním se utkali o deváté místo a pak hrál první s osmým, druhý ze
sedmým atd. Znamenalo to nejenom minimálně 10 zápasů pro každý tým, ale i pohodu v případě, když sehrajete nepovedený
zápas, který nemusí tak nutně mrzet při postupu. Ve čtvrtfinále proto nebylo pravidlem, že vyhrál tým, který se umístil lépe
v základní skupině. Mezi čtyři nejlepší nám postoupili finalisté z minulého roku družstva Hafíků a Zubovce, kteří v semifinále
museli porazit Kozvlíky a Blechovi. Hafíkům se to podařilo až v prodloužení a Zubovci Kozvlíkům podlehli. Ve finále tedy
letos opět nechyběli Hafíci, na které čekali Kozvlíci. Je až neuvěřitelné, že Hafíci již hrají v nezměněné trojici deset let, mají
největší počet vítězství a nikdy nechyběli v semifinále. Letos se vítězství přiklonilo na stranu Kozvlíků a tak na putovní
Bambulův pohár přibudou právě jejich jména. Oslavy proběhly opět bujaře a možná právě proto, že musel každý tým
absolvovat tolik zápasů, byla žízeň taková, že brzo byla zásoba zlatavého moku vypita a pokračovalo se ještě u Sejků. Již
několikrát jsem o Bambulově turnaji psal, že je to o setkání kamarádů, o posezení a sportu, který má každý z nás tak rád. Jenže
jeden člověk nic nezmůže a tak opět musím poděkovat všem, kteří nám pomohli s přípravami a úklidem. Samozřejmě Aleně
Skálové za tradiční guláš, holkám Šárce, Aleně a Ireně za obsluhu ve výčepu. Michalovi Tyrpeklovi za pronájem výčepu a
Láďovi Tesaříkovi za sokolovnu. Jedna věc ale v sokolovně začala fungovat parádně, a to je úklid. Díky tomu, jak se zlepšila
na sále a všude kolem čistota, jsme letos nemuseli nechat strojově čistit parkety. Klobouk dolu! V neposlední řadě věřte, že bez
kamarádů, organizátorů Mirka Strnada a Lubky Kodada, bych to dohromady nedal. Tak se na Vás těšíme zase u příštího
ročníku.
Tomáš Vondrák
P.S. Tohoto jubilejního 10. ročníku turnaje se zúčastnil i Mgr.Josef Lada se svými syny, vnuk našeho slavného rodáka
malíře Josefa Lady.
Poděkování
Rád bych poděkoval touto cestou paní Pavle Bártové a Honzovi Novákovi za nezištnou pomoc a podporu při vedení hodin
sportu pro naše děti. Díky Pavlo! Díky Honzo!
Š.Kment SPV

Školka Hrusice

Vážení občané Hrusic,
chtěla bych vám jménem všech pracovnic mateřské školy
opožděně popřát hodně zdraví a pohody v roce 2011. Děkuji všem
sponzorům za jejich podporu, snažíme se naučit naše děti
poděkovat všem, kteří pro nás něco dělají, alespoň vánočním
přáníčkem.Jsme rádi, že má školka podporu i u občanů, kteří
nemají se školkou nic společného a přesto ji berou jako důležitou součást Hrusic. Se starým rokem jsme se
rozloučili akcemi jako byl Čertí den, Vánoční besídka pro rodiče, Vánoční zastavení, nadílka pro děti - byly to
akce náročné na přípravu a organizaci, ale radost dětí nám to vždycky vynahradí.
Nový rok jsme zahájili přípravou besídky pro naše úplně nejmenší spoluobčany - Vítání občánků - děti
nacvičovaly opravdu důkladně a myslím si, že se jim vystoupení povedlo, děkuji i rodičům, kteří je na
vystoupení přivedli. V lednu jsme absolvovali krásné divadlo Zimní příběhy včelích medvídků, které se moc
líbilo nejen dětem, ale i my dospěláci jsme se shodli, že to bylo představení jedno z nejlepších, které jsme
navštívili.
Chtěla bych poděkovat za úžasný sponzorský dar, který svým malým kamarádům přinesli Štěpánka Tomášová,
Adélka Populová, Terezka Chalupová, Anežka Ladová, Honzík Balata a Radek Nykl. Další poděkování patří
občanskému sdružení Šťastná rodina, která věnovala část výdělku z vánočního jarmarku dětem ve školce,
někteří sponzoři si nepřejí zveřejnění svého jména, děkuji jim tedy alespoň touto cestou.
Lenka Rajdlová, ředitelka mateřské školy
Ze života římskokatolické hrusické farnosti
Když se řekne: „Ladovská zima,“ představíme si obrázek s hrusickým kostelíčkem, zasněžené střechy a
děti, které prožívají zimní radovánky na sněhu. Tak tomu bylo i letos. Potěší nás, když v Praze vidíme
takový velký obraz i na nějakém domečku, který je podobný těm hrusickým. Letošní zima však některé
lidi upoutala na lůžko. Vzpomínám, jak v Praze byla jedna rodina navštívit farnici v nemocnici
s dlouhodobě nemocnými a děti přitom obešly i jiné pokoje a zazpívaly nemocným koledy. Tak jim
přinesly velkou radost. K vánoční náladě patří i 3 králové. Můžeme si o tom přečíst z Písma svatého (Mt 2, 1-12).
Přinesli tři dary - zlato, kadidlo a myrhu. My přinášíme Pánu Ježíši ty dary, které máme od něho - víru, naději, lásku.
Každou třetí neděli v měsíci, po celý rok, se klaníme Kristu v kostele při hodinové adoraci. Největší dar Kristu však
dávají Ti, kdo trpí a dokáží pak aspoň vteřinu svého utrpení
nabídnout Pánu Ježíši jako oběť, třeba za obrácení hříšníků. Jejich
utrpení, to je taková trnová koruna, z nich by se měli vybírat tři
králové…
Kéž náš pohled na svět aspoň někdy odpovídá pohledu Božímu,
kdy některé hodnoty vidíme jinak - z hlediska věčnosti.
Blíží se doba postní. Začne Popeleční středou (letos 9. 3.). Během
postní doby si máme nejen něco odepřít, ale také si dopřát více času
na duchovní stravu. Vzít např. do rukou Písmo svaté a někdo jej
otevřít, třeba:
Ježíš řekl svým učedníkům: „Vy jste sůl země; jestliže však sůl ztratí chuť, čím bude osolena? K ničemu se nehodí, než aby se
vyhodila ven a lidé po ní šlapali.
Vy jste světlo světa. Nemůže se skrýt město položené na hoře. A když se svítilna rozsvítí, nestaví se pod nádobu, ale na
podstavec, takže svítí všem v domě. Tak ať vaše světlo svítí lidem, aby viděli vaše dobré skutky a velebili vašeho Otce
v nebesích.“ (Mt 5)
Světlo - rozsvícená svíčka se nedává pod kabát, ale má svítit nám i druhým. K čemu je svíce, která nechce hořet, k čemu
baterka, když v ní není nabitá baterie, k čemu lustr, když žárovky večer nesvítí, protože je vypnutý jistič…
Ale svíčka se dá zapálit, baterie dobít, jistič nahodit. Tak je to i v duchovním životě. Díky svaté zpovědi se v nás může znovu
rozsvítit světlo Boží milosti. A postní doba je zvlášť vhodná ke svaté zpovědi.
Sůl - v polévce, když se rozpustí, tak není vidět. Světlo má být vidět, sůl ne.
Tak i naše křesťanství se nemá navenek lišit od života jiných, nepokřtěných. Žádná mimořádná nápadnost. Nechodíme po návsi
v nějakém křiklavém oblečení, ale vnitřně se lišíme. Nechceme mít nic společného se zlem, s hříchem. Snažíme se žít podle
Desatera Božích přikázání. Nestačí nám však, že druhým neubližujeme, ale hledáme jejich prospěch. Naše láska k bližním je
živena, posilována, z lásky k Bohu. Jde nám nejen o prospěch pozemský, ale i o štěstí věčné našich bližních.
Buďme světlem, které nebliká, ale svítí naplno. Buďme solí, která není vidět a při tom chrání před hnilobou.
P. Ivan Kudláček, farář mnichovicko-hrusické farnosti

Obecní knihovna Hrusice
Výkaz za rok 2010:
Za rok 2010 se do knihovny zaregistrovalo celkem 21 čtenářů, z toho 6 čtenářů zcela nově.
Počet návštěv v knihovně za rok 2010: 205
Výpůjček celkem za rok 2010: 638 výpůjček
Z toho naučná literatura dospělým: 39 výpůjček
Z toho krásná literatura dospělým: 524 výpůjček
Z toho krásná a naučná literatura dětem: 73 výpůjček
V našem obecním fondu máme 3 317 knih. Kromě obecního fondu jsou zde k půjčení i knihy z výměnných fondů
Městské knihovny Benešov a Městské knihovny Říčany.
Během ledna 2011 přijde nová várka 50ti knih, bude tedy zase z čeho vybírat.
Jsem ráda, že do knihovny začali chodit i děti mladší 15ti let, z toho důvodu jsem začala objednávat více knih pro mládež
a více pohádkových knížek. Samozřejmě ráda vyhovím i požadavkům ostatních čtenářů.
Knihovna je otevřena každou neděli od 13 do 14 hodin. Poplatek na rok 2011 je 20 Kč dospělí, 10 Kč děti a důchodci.
Výpůjční doba je 1 měsíc (s možností prodloužení).Na nové i stávající čtenáře se budu těšit.
Mnoho štěstí do nového roku 2011 přeje Tereza Svobodová.

Obrázky z historie hrusického kostela XV.
Zastavení čtrnácté:
Návrat sv. Václava
Toho červnového dne bylo již od časného dopoledne něco podivného ve vzduchu. Domácí zvířata
byla neklidná a staří hospodáři věděli, že se blíží nějaká pohroma. Ovzduší bylo ztěžklé, ba
nedýchatelné a v červnovém dusnu a úplném bezvětří se všechno líně vleklo a utichalo. Těsně po
poledni krajina potemněla. Z východní i západní strany se objevila mohutná bouřková mračna.
Zvláště ta, která vystupovala od východu neboli, jak se vždy v Hrusicích říkávalo, od
svatoprokopského kláštera na řece Sázavě, byla vskutku hrozivá a nevěštila nic dobrého.
Zanedlouho potom se rozpoutala bouře. Silný vítr ohýbal vzrostlé stromy, blesk stíhal blesk a zvuk hromu se nepřestajně
rozléhal nad hrusickou krajinou. A pak došlo k tomu, čeho se všichni obávali. Do vesnice uhodilo!! Ozvala se mohutná rána
doprovázená oslnivým zábleskem elektrického výboje. Celá ves se zachvěla a plamínky hromničních svíček rozsvícených
v oknech jednotlivých chalup a stavení se rozkmitaly. Blesk zasáhl přímo do kostelní věže. Lidé si vyděšeně dělali znamení
kříže a šeptali modlitby, které je měly ochránit od nejhoršího. Krátce potom se bouře převalila přes hrusické kopce a dunění
hromu už doléhalo pouze z veliké dálky. První zvědavci vyhlíželi ze svých chalup. Na prostranství před kostelní budovu se
první dostavil P. Antonín Jaroslav Stradiát, hrusický lokalista. Téměř zároveň s ním přišel i hrusický starosta Hynek Frinta.
Pozorně a s obavami obhlíželi starobylou stavbu. Spolu s ostatními vesničany, kteří si zakrátko přišli také prohlédnout bleskem
zasažené místo, museli s potěšením konstatovat, že škody nejsou veliké. V podstatě pouze popraskala omítka, a to zvláště na
severní straně, kde podél praskliny i část omítky opadala. Když si však všichni prohlédli toto místo pozorněji, ukázala se
podivuhodná věc. Pod opadanou omítku nebyla jen pevná kamenná stěna, nýbrž vystupovalo i něco jiného. Opatrně odlomili
další kousky omítky a překvapení bylo dokonalé. Místo prostého kamenného zdiva se objevil krásný červený pískovec
zpracovaný umnou rukou starého kameníka. Starosta, kněz i všichni ostatní s užaslým výrazem hleděli na část starobylého
románského portálu, o jehož existenci se už dávno v Hrusicích nevědělo. Zpráva o tom, že úder blesku, který tolik všechny
vystrašil, odhalil takový poklad, se rychle roznesla po celé vesnici i okolí. Pak už následovaly odpovídající kroky. V příštích
dnech a týdnech byli přizváni stavební odborníci, aby s co největší opatrností odkryli celý portál. Zároveň s tím se dostavila do
Hrusic odborná archeologická komise, která měla odkrytou památku posoudit z odborného hlediska. Mezi jejími členy byli i
tehdy velmi známí čeští archeologové Wocel a Lehner. Jejich závěry byly jednoznačné – jedná se o velice vzácnou a unikátní
architektonickou památku, která patří mezi nejcennější v Čechách. Díky tomu, že byla po dlouhou dobu zazděna, nepůsobily na
ni povětrnostní vlivy a poměrně křehký červený pískovec nebyl nijak výrazně porušen. Proto se mohl románský ústupkový
portál s krásně figurálně zdobeným tympanonem zaskvět po nezbytných stavebních a restauračních pracích v celé své kráse.
Archeologové také při svém zkoumání památky odhalili na vnější a vnitřní straně archivolty portálu dva pozoruhodné shluky
vytesaných číslic a zjistili, že se zřejmě jedná o letopočty. Ten, který byl umístěn na vnější straně a je tam patrný dodnes, určili
jako arabské číslice znamenající letopočet 1252. (Druhý, který byl umístěn na vnitřní straně, byl při opravách odsekán.) Již
tehdy byl vyslovena domněnka, že se jedná o letopočet dokončení portálu a tedy i celé pozdně románské stavby kostela.
9. červen roku 1853 tak zůstane provždy zapsán zlatým písmem v historii hrusického kostela, neboť toho dne šťastný souběh
dramatických událostí vedl k tomu, že se nevelká obec ve středních Čechách může doposud pyšnit jednou z nejkrásnější
památek stavebního umění románské doby. (V příštím zastavení zmíníme další z verzí pověsti, která se váže k hrusickému
portálu.) Za působení lokalisty P. Antonína Jaroslava Stradiáta, jehož tělesné ostatky spočívají na hrusickém hřbitově, to však
nebyla jediná významná událost. O tři roky později se podařilo dosáhnout něčeho, co bylo hrusickému kostelu a farnosti
odepřeno po dlouhá staletí. V roce 1856 totiž byla hrusická lokálie opět povýšena na samostatnou farnost ! P. Stradiát se stal
prvním farářem obnovené farnosti, ke které kromě Hrusic náležely také Lensedly, Turkovice, Mirošovice, Senohraby,
Třemblaty a samoty Hubačov, Hrušov a Ježov. A v souvislosti se slavným opětným povýšením hrusické lokálie na samostatnou
farnost byl i znovu přesvěcen farní kostel. Od toho roku se obnovilo zasvěcení sv. Václavu. Patron českých zemí se slavně
vrátil do Hrusic a jeho svátek spojený s tradiční poutí se opět stal největší hrusickou slavností.
MH
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V měsíci únoru 2011 oslavili a v měsíci březnu 2011 oslaví své narozeniny tito občané a občanky :
6.2.
7.2.
8.2.
13.2.
13.2.
13.2.
14.2.
18.2.
19.2.
20.2.
23.2.
26.2.

Aubrecht Jan
Frková Libuše
Kaštánek Josef
Wiechmannová Jitka
Marcolová Gita
Bartáková Marcela
Rafaj Antonín
Ulrichová Alexandra
Bovšková Helena
Hanušková Marie
Svoboda Ivan
Vilím Josef

č.ev. 037
čp. 75
čp. 72
č.ev. 0330
čp. 116
čp. 38
č.ev. 0301
čp. 130
čp. 14
čp. 7
čp. 104
čp. 208

56 let
56 let
75 let
65 let
66 let
67 let
68 let
61 let
65 let
73 let
60 let
67 let

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

čp. 207
čp. 80
č.ev. 0407
čp. 92
čp. 137
čp. 79
čp. 26
č.ev.0238
čp. 186
čp. 6
čp. 160
čp. 112
čp. 185
čp. 158
čp. 188

65 let
61 let
67 let
84 let
60 let
65 let
65 let
62 let
62 let
78 let
63 let
65 let
55 let
66 let
69 let

Všem jubilantům upřímně blahopřejeme !!!
Narození
Manželům Pavlíně a Petrovi Tesaříkovým, Hrusice čp. 128 se 17. ledna 2011 narodil syn J a k u b.
Rodičům blahopřejeme a malému Jakubovi přejeme hodně zdraví a srdečně ho vítáme v Hrusicích !!!
Přihlásili se do Hrusic
Dne 5. ledna 2011 se k trvalému pobytu, Hrusice čp. 249 přihlásila paní Helena Mochaňová s panem Radkem Nyklem a
dvěma syny Janem a Radkem.
Dne 6. ledna 2011 se k trvalému pobytu, Hrusice č.ev.041, přihlásila paní Martina Strakatá s dcerou Terezou a synem
Lukášem.
Dne 17. ledna 2011 se k trvalému pobytu, Hrusice čp. 84, přihlásil pan Jaroslav Čejka.
Dne 20. ledna 2011 se k trvalému pobytu, Hrusice č.ev. 0364, přihlásil pan Pavel Víšek.
Dne 21. ledna 2011 se k trvalému pobytu, Hrusice čp. 248, přihlásil pan Jaroslav Moučka s dcerami Adélou a Barborou a
synem Jaroslavem.
Dne 9. února 2011 se k trvalému pobytu, Hrusice č.ev. 037, přihlásil pan Nicolas Aubrecht.

Hasičský ples se letos povedl.
35 organizačních a výkonných dobrovolníků, tradičně nejen ze Sboru; 20 účinkujících; 180 návštěvníků.
Chtěli jsem původně poděkovat Rychtářce za guláš, Fanďulkovi za jitrnice, Ivě za víno, cukrářkám za dorty,bezvadnému
orchestru a originálnímu předtančení, všem co přispěli prací i financemi v neposlední řadě návštěvníkům ,ale
…TO NEVYMYSLÍŠ,
Taky mohl být titulek,“Hasičský ples zrušen“.
Výpadek elektrického proudu po jednadvacáté hodině návštěvníky dobře nastartovaného plesu nevyvedl z míry, na stole
svíčky, asi vypadl jistič. Ovšem pohled pořadatelů do téměř absolutní tmy až za Mirošovice a kam až by oko dohlédlo,
kdyby se svítilo, tak tento pohled znamenal také tombola, jídlo, pití, hudba, …krach. Nicméně, neznamenalo to zmatek.
Hudba udržovala náladu akustickými nástroji, téměř okamžitá týmová akce na zjištění co se děje vyvrcholila výjezdem
mobilního agregátu z Turkovic.Příjezd na modrých majáčcích, turkovičtí dobrovolní hasiči v zásahové výstroji a nakonec
světlo pro nejnutnější provoz. To stálo za ovace všech pro hlavní hrdiny večera – SDH TURKOVICE. Spokojeni byli
také pánové z „ týmu“ včetně Starosty SDH Lensedly, pana Zdeňka Vaňka st. Tomu patří velký dík za nápad a organizaci
výjezdu .
Výbor SDH 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 43. Cena 6,- Kč, pro občany Hrusic do schránky ZDARMA. Všechna práva vyhrazena. Žádná část HH nesmí být rozšiřována bezpísemného
svolení majitelů práv.

