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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. )
Městský úřad v Říčanech
odbor územního plánování a regionálního rozvoje
Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany
Č.ev. : 81739/2010
Č.j.: 44409/2010/OÚPRR/621
Vyřizuje: Bc. Klára Hynková
Telefon: 323 618 270
e- mail: klara.hynkova@ricany.cz
Obdrží: dle rozdělovníku V Říčanech dne 20. 9. 2011

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámení
Městský úřad v Říčanech, odbor územního plánování a regionálního rozvoje, jako pořizovatel příslušný podle § 6
odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, pořídil
návrh zadání územního plánu Hrusic.
Ve smyslu § 47 stavebního zákona oznamujeme

zahájení projednávání návrhu zadání územního plánu Hrusic.Návrh zadání územního plánu je vystaven
po dobu 30 dnů ode dne vyvěšení veřejné vyhlášky k veřejnému nahlédnutí na těchto místech a v
doporučených dobách:
-Městský úřad v Říčanech, odbor územního plánování a reg. rozvoje, Komenského nám. 1619/2,
251 01 Říčany, 1. patro, č. dv. 84. V doporučených dnech pondělí a středa 8.00 - 12.00 hod., 12.30 - 16.30
hod., úterý a čtvrtek 8.00 - 12.00 hod., 12.30 - 14.30 hod., pátek 8.00 - 13.00 hod.
-Obecní úřad Hrusice, č.p. 142, 251 66 Hrusice, ve středu 9:00 - 12:00 hod., ve čtvrtek 18:00 - 19:00
hod., v pátek 9:00 - 12:00 hod. nebo po předchozí telefonické domluvě na tel. 323 655 326
Návrh zadání se zasílá dotčeným orgánům, sousedním obcím a krajskému úřadu jednotlivě. Do 30 dnů od obdržení
návrhu zadání mohou dotčené orgány a krajský úřad uplatnit u pořizovatele své požadavky. Ve stejné lhůtě mohou
uplatnit své podněty i sousední obce. Do 30 dnů od vyvěšení tohoto oznámení může každý uplatnit své
připomínky.Elektronickou podobu návrhu zadání je možné si vyžádat na e-mailové adrese
klara.hynkova@ricany.cz. Návrh zadání nemá grafickou přílohu. Ing. Čestmíra Šťastná, v.r. vedoucí odboru
územního plánovánía regionálního rozvoje.
Vyvěšeno dne: 26.9.2011

Sejmuto dne: 27.10.2011

Zprávy z obce
Kanalizace
Opět po měsíci, Vás vážení spoluobčané, chci informovat o výstavbě kanalizace a předat Vám
nové informace. V současné době je před ukončením stoka A4 u potoka a bylo zahájeno
propojení stoky Aa přes hrusický potok se stokou A4 , probíhá výstavba stoky A2 na
Hlavačově a na stoce B Pod kouty, pokračuje výstavba stoky C z Hrušova k Památníku
Josefa Lady. Byla dokončena stoka F a stoka E v Hrušově a v Hrušově se na stoce C dělají
jiţ domovní přípojky. Na základě výstavby stoky B Pod kouty je průjezd Hrusice-Mirošovice
uzavřen. Průjezd je moţný pouze v sobotu a neděli. Připomínám, ţe revizní šachty jsou na
ukázku na Obecním úřadě, včetně kanalizačního potrubí potřebného k realizaci domovní
přípojky po vlastním pozemku. Současně upozorňuji opozdilce na úhradu finančního
příspěvku za domovní kanalizační přípojku !!! Úhrada je moţná buď v hotovosti na Obecním úřadě, nebo převodem na
účet obce č.4821201, kód 0100, VS číslo domu, chaty, nebo pozemku. Informace ohledně vypracování projektové
dokumentace: projektant Ing. Jiří Šír telefon 777 202 939, zahájil návštěvy v domácnostech. V současné době, byly
projektantovy předány seznamy domácností s telefony – náves a ulice k sokolovně. Na základě Vámi oznámených
telefonů, se Vám projektant ozve a sjedná schůzku. Kontrolní dny se konají vţdy v úterý od 13.00 hodin na Obecním
úřadě, kaţdých 14 dnů, kde mohou občané získat konkrétní informace ohledně napojení jejich domácností. /Termíny
4.10., 18.10, 1.11.2011 a tak dále/ Jakékoliv informace a kdykoliv podá starosta, včetně hloubky výkopu okolo
nemovitosti . Současně všem občanům děkuji za trpělivost a pochopení za ztíţené dopravní podmínky v naší obci.
/Příště další informace/.
Očkování psů
Jako kaţdý rok, proběhne v naší obci hromadné očkování psů. Konat se bude ve čtvrtek 20. října 2011 v čase od 16.00
– 17.00 hodin před Obecním úřadem. Očkování provede paní Hájková /tel.777 313 174/. Cena očkování za 1 psa činí
90,-Kč.
S veškerou úctou Ladislav Tesařík, starosta obce

Zprávy z tělovýchovy a sportu
Fotbalový oddíl – do mistrovských soutěţích pro sezónu 2011/2012 bylo přihlášeno A muţstvo a B muţstvo
dospělých. Ţákovské druţstvo /přípravka/ bylo ze soutěţe odhlášeno !!!
Rozpis podzim 2011
A muţstvo- Neděle 2.10. Louňovice B – Hrusice, začátek utkání 16.00 hodin
Sobota 8.10. Hrusice – Ondřejov, začátek utkání 16.00 hodin
Neděle 16.10 Kostelec u Kříţku B – Hrusice, začátek utkání 15.30 hodin
Sobota 22.10. Hrusice – Kamenice, začátek utkání 15.30 hodin
Sobota 29.10. Hrusice – Struhařov , začátek utkání 14.30 hodin
Sobota 5.11. Radošovice – Hrusice, začátek utkání 14.00 hodin
Sobota 12.11. Hrusice – Mirošovice , začátek utkání 14.00 hodin
Neděle 20.11. Říčany B – Hrusice, začátek utkání 13.30 hodin
B muţstvo- Sobota 1.10. Hrusice – Doubravčice, začátek utkání 16.00 hodin
Neděle 9.10. Hrusice – Lojovice , začátek utkání 16.00 hodin
Neděle 16.10. Ondřejov – Hrusice, začátek utkání 15.30 hodin
Neděle 23.10. Hrusice – Kamenice B , začátek utkání 15.30 hodin
Neděle 30.10. Hrusice – Stříbrná Skalice B, začátek utkání 14.30 hodin
Neděle 6.11. Dobřejovice B – Hrusice, začátek utkání 14.00 hodin
Neděle 13.11. Hrusice – Senohraby B, začátek utkání 14.00 hodin
Neděle 20.11. Všestary – Hrusice, začátek utkání 13.30 hodin
Lad.Tesařík, předseda TJ

Ze ţivota římskokatolické hrusické farnosti
Děti chodí na náboţenství. I dospělí mohou mít náboţenství nejen s knězem, také i soukromé doma.
Učebnicí náboţenství je pro ně kniha knih: Bible. Otvíráme ji a čteme např.: „Jeţíš se celou noc modlil…
a ráno z něho vycházela síla a uzdravovala všechny.“ (Lk 6) V modlitbě čerpáme sílu z Boha. K tomu
však je potřeba víra. Víra a modlitba spolu souvisí. Čím více se modlíme, tím máme větší víru. Čím větší
víru máme, tím máme větší chuť k modlitbě. V dnešním světě hrozí síla zbraní. I mládeţ např. v Anglii
nám to ukázala. Bez Boha, co vše zničili! Naproti tomu mládeţ ve Španělsku na světovém setkání mladých se Svatým
otcem ukázala klidnou sílu, vycházející z víry. Mnozí i drţeli v rukou růţenec - zatímco nepatrná hrstka prázdných
mladých proti nim protestovala. Přes milion mladých klečí před Svátostným Jeţíšem i chvíli v dešti, tedy v blátě. To je
síla, se kterou zvítězili sami nad sebou. Říjen je měsíc růţence. Zatím třeba i někteří věřící tuto modlitbu neobjevili. Ti,
kdo se modlí růţenec, jsou tedy silní, duchovně silní, protoţe sílí i jejich víra. Zatímco mnozí nechápou, proč by měli
ztrácet čas modlitbou a tak jejich duchovní ţivot slábne.Kéţ roste počet vnitřně silných lidí i díky víře, díky modlitbě.
P. Ivan Kudláček, farář mnichovicko-hrusické farnosti

Pozvánka Klubu českých turistů
Klub českých turistů Říčany ve spolupráci s OÚ Všechromy vás zve
na 3.ročník turistického pochodu a setkání turistů
Za historií pánů z Říčan, aneb setkání na „Říčanech“ hradě.
Na hradním nádvoří si můţete připomenout atmosféru doby, kdy bývalo na hradě ţivo a z nádvoří se můţete
vydat na připravené pěší trasy po zajímavostech města, nejbliţšího i vzdálenějšího okolí. Dvě nejdelší trasy vás
zavedou doVšechrom, odkud vzešel slavný rod pánů z Říčan.
Kdy: v sobotu 8.října 2011
Kde: v Říčanech /zřícenina hradu/
Start pochodu: 7-10 hodin
Cíl pochodu: do 18 hodin
Městská okruţní trasa: 1,5 km
Trasy: 8,16,20,25,30,42 km
Hvězdicově: během celého dne můţete přijít, nebo přijet z libovolně vzdáleného místa na hrad , kde
obdrţíte upomínku a razítko.
Doporučená mapa: edice KČT č.37. Všechny trasy jsou vhodné i pro cyklisty.
Startovné: dospělí 25 Kč, děti 15 Kč, člen KČT sleva 5 Kč

Celý den bude na hradě probíhat setkání turistů a přátel turistiky. Získáte zde informace o historii Říčanského
hradu, rodu pánů z Říčan, o historii i současnosti, přírodních a turistických zajímavostech města a okolí.
Čeká na vás občerstvení , pobavení i překvapení.
Všichni zájemci jsou srdečně zváni, nechcete-li se zúčastnit turistického pochodu, nevadí, přijďte se jenom
podívat.Na setkání s vámi se těší pořadatelé. KČT Říčany, www.kct-ricany.estranky.cz
Tel. 776219636, 774965023 vojtíšek.ricany@seznam.cz

Obrázky z historie hrusického kostela XVI. – zastavení patnácté-dokončení z HH 6/2011
Tak se tedy podle této pověsti znovu dostala na světlo světa nejvýznamnější hrusická architektonická památka.
Podle dalšího vyprávění zaznamenaného paní Danielou Cook nakonec nový hrusický duchovní správce nechal
pozůstatky rytíře Ubalda přenést na nově zřízený hřbitov na severním okraji obce a obraz krásné paní přikázal
obrátit ke zdi a na jeho rub nechal namalovat nový obraz, na němţ byl zobrazen Jeţíš Kristus na kříţi. Podle
vyprávění babičky Štičkové, rozené Králové, si potom hrusické děti někdy krátily chvíli tím, ţe nadzvedávaly
obraz, aby zahlédly podobu krásné paní. Ale náhoda byla nakloněna tomu, aby se paní Daniela Cook dočkala
báječného potvrzení toho, co babička vyprávěla. V padesátých letech stávala v Hrusicích u kostelní zdi stará
márnice, do které si chodily některé hrusické děti hrát. Byla mezi nimi i malá Daniela, které se jednou podařilo
pod hromadou starých věnců nalézt zbytek onoho obrazu na kůţi ! Byl hodně poškozený, ale přesto bylo moţno
na jedné straně rozeznat postavu Jeţíše Krista a na straně druhé obraz krásné paní v černém klobouku. Zbytky
obrazu se sice nakonec nepodařilo zachránit (dnes uţ by to asi bylo moţné), ale nález sám o sobě je
dostatečným svědectvím toho, co všechno se pojilo a pojí k historii hrusického kostela sv. Václava.
MH

hrusická domácí kronika
V měsíci říjnu 2011 oslaví své narozeniny tito občané a občanky:
2.10.
8.10.
9.10.
10.10.
14.10.
16.10.
16.10.
18.10.
22.10.
29.10.
31.10.
31.10.

Frýdl Václav
Vondrák Milan
Staňková Eliška
Němečková Renata
Šímová Zuzana
Hladká Daniela
Čihák František
Novák Zdeněk
Procházková Jana
Borovcová Věra
Müllerová Marta
Burianová Zdeňka

č.p. 165
č.p. 40
č.p. 188
č.ev. 0407
č.ev. 0157
č.p. 62
č.p. 30
č.p. 4
č.p. 160
č.p. 119
č.p. 144
č.p. 73

57 let
65 let
60 let
67 let
60 let
62 let
65 let
62 let
63 let
76 let
85 let
59 let

Všem jubilantům upřímně blahopřejeme !!!

Narození
Manţelům Veronice a Radimovi Boháčovým, Hrusice č.ev.0107 /Na Hrádkách/, se 9. srpna 2011 narodila
dcera Elen.
Rodičům blahopřejeme a malé Elen přejeme hodně zdraví a srdečně ji vítáme v Hrusicích !!!
Přihlásili se do Hrusic
Dne 25. srpna 2011 se k trvalému pobytu, Hrusice č.ev. 0209 /Vlčí Halíř/, přihlásila paní Alena Lejčarová se
svým synem Jakubem.
Srdečně vítáme v Hrusicích !!!
Poděkování
Děkujeme všem, kteří se přišli naposledy rozloučit s paní Helenou Bovškovou na její poslední cestě.
Především srdečně děkujeme hrusickým baráčnicím za vzdání poslední pocty.
Manžel Václav Bovška s rodinou.
Akce v Památníku Josefa Lady
V pátek 28. října 2011 „Den Středočeského kraje“, průvodci v pohádkových kostýmech-moţná přijde i kocour
Mikeš.
Srdečně zvou průvodkyně paní Květa Naštická a Martina Svobodová !
Pozvánka
Občanské sdruţení TŘI otevírá při příleţitosti Světového dne hospiců a paliativní péče dveře Hospice
Dobrého Pastýře dokořán! Dne 8. října 2011 od 13.00 – 17.00 hodin se koná „Den otevřených dveří“,
s kulturním programem v hospici v Červanech. Srdečně zve Hospic Dobrého Pastýře, Sokolská 584, 257 22
Čerčany. Telefon: 317 777 381, www.centrum-cercany.cz
Poděkování
V sobotu 21. srpna 2011 se konal tradiční potlach v „Areálu snů“ na Prašivce, který se za velké účasti
mimořádně vydařil. V této souvislosti pořadatelé „Spojené osady Hrusic“, děkují všem vlastníkům lesa a
přilehlých pozemků za umoţnění této tradiční akce. Děkujeme.
Pracovní příleţitost
Práce přes internet a telefon, řízená z pohodlí domova. Hlavní či vedlejší činnost, přivýdělek k mateřské,
důchodu, studiu. Nezáleţí na vzdělání ani praxi. Více informací na: www.superpracezdomu.cz, telefon:
737 674 230.
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. Ţádná část HH nesmí být rozšiřována bezpísemného
svolení majitelů práv.

