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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
V termínu do 31. července 2013 obec podala na Ministerstvo zemědělství veškeré požadované
doklady pro provedení závěrečného vyúčtování dotace na akci „Splašková kanalizace v
Hrusicích“. V současné době je již na kanalizaci připojeno a má vyplněn Dotazník pro
provozovatele naší kanalizace VHS Benešov celkem 221 domácností. Pro vyplnění Dotazníku
je nutný záznam o datu napojení a stavu vodoměru/pokud domácnost odebírá obecní vodu/.
Dotazník je k vyzvednutí na Obecním úřadě. Po vyplnění následně obec zajistí předání
provozovateli VHS Benešov. Dosud nevyzvednuté projektové dokumentace na domovní
přípojku: čp. 49, čp.53, čp.57, 24, 92, 110, 171, 201, 232, 239, 0269, 0314, pozemek č.130/23

Audit hospodaření za rok 2012
Dle zákona jako každý rok, byl v průběhu měsíce května a června proveden audit hospodaření
naší obce za rok 2012 a předán ke kontrole na Krajský úřad Středočeského kraje-kontrolní
oddělení.

Svoz nebezpečného odpadu
Druhý letošní svoz nebezpečného odpadu se bude konat v sobotu 14. září 2013. Stanovištěm odběru je parkoviště u
Obecního úřadu. Čas svozného vozu ASA Říčany je v 9.10 hodin., nakládka cca 20 minut. Druhy nebezpečného odpadu,
které se budou odebírat se nemnění. Neodebírá se: železný šrot, pneumatiky a znečistěné stavební materiály. Nebezpečný
odpad bude přebírat v den svozu pracovník obce. Nebezpečný odpad se může odkládat na stanoviště pouze v den svozu
od 8.00 hodin !!! Telefon ASA Říčany: Petr Vykysal-obchodní zástupce 323 601 617, 602 394 718. Telefon na dispečera
283 061 346. Ještě upozorňuji, že lednice a televizory nepatří do železného šrotu za sokolovnu, ale patří do nebezpečného
odpadu !

Územní plán
V současné době probíhá vyhodnocení návrhu územního plánu u pořizovatele MÚ Říčany-odbor územního plánování a
reg.rozvoje k připomínkám organizací a občanů. Po vyhodnocení bude následovat veřejné projednávání s občany.

Poděkování
Děkuji všem občanům za letošní kázeň při extrémně vysokých teplotách tím, že nenapouštěli bazény obecní vodou a
nezalévali trávníky. Letos obecní voda nedošla a nemusela se navážet. Díky!

Změna operátora-telefony pevná linka
Od prosince 2012 došlo ke změně operátora u pevných linek telefonů na Obecním úřadě a v Mateřské škole. Již ne 02, ale
nově „KOSMONET“. Došlo k neuvěřitelné úspoře poplatků. Dříve průměrně měsíčně za oba telefony 2.100,-Kč, nyní
370,-Kč !!!

Sbor dobrovolných hasičů
Na základě požadavku ohledně nutného vybavení našich hasičů obec zakoupila motorovou pilu pro potřeby při výjezdu k
požáru.

Otevírací doba v Informačním centru
Od soboty 7. září a neděle 8. září 2013 je otevírací doba : otevřeno vždy v sobotu 9 -12.30, 13.00 – 17.00 hodin a v
neděli 9 -13.00 hodin. POZOR: v prodeji jsou již Ladovy kalendáře na rok 2014 !
Na Vaší návštěvu se těší paní Eva
Boušková.
Kulturní nabídka
V sobotu 14. září 2013 se koná tradiční již 38. dětský karneval v hrusické sokolovně. Zahájení průvodem ve 14.30 hodin
z návsi a od 15.00 hodin pokračování v sokolovně. Velká soutěž masek, hudba, pohoštění. Srdečně zvou Spojené osady
Hrusic.
Poděkování
Diakonie Broumov formou otevřeného dopisu děkuje všem našim občanům, kteří se zúčastnili jarní sbírky ošacení pro
potřebné. Současně všechny zve v rámci 20. výročí činnosti Diakonie Broumov na exkurzi v rámci akce „Měsíc
otevřených dveří“, která se uskuteční v září 2013. Tel. 491 524 342, e-mail: diakonie@diakoniebroumov.org,
www.diakoniebroumov.org
Po stopách kocoura Mikeše
Město Mnichovice ve spolupráci s obcemi Hrusice, Mirošovice, Senohraby a Ondřejov, DSO Ladův kraj, ZŠ T.G.
Masaryka v Mnichovicích, Oblastním muzeem P-V, Sportovním areálem Šibeniční vrch, KČT Říčany a AÚ AVČR
Ondřejov pořádá v sobotu 21. září 2013 jubilejní 10. ročník turistického pochodu „ Po stopách kocoura Mikeše“.
Start pochodu: od 8.00 do 11.00 hodin v turistickém informačním centru v Mnichovicích. Cíl pochodu: do 19.00 hodin v
IC Mnichovice. Startovné: dospělí 25 Kč a děti 10 kč. Čeká Vás překvapení – v podobě nové trasy! V rámci pochodu je
volný vstup do Památníku Josefa Lady a na výstavu modelů Antonína Jedličky na Obecním úřadě. Na hvězdárně V
Ondřejově můžete v průběhu celého dne zdarma navštívit muzeum a hvězdárnu. Zároveň bude pro účastníky připraven po
celý den doprovodný program, například soutěž pro děti „stref se míčkem do kráteru“. Novinkami k letošnímu pochodu
bude nová výroční turistická známka a turistická vizitka . Dále bude vydáno nové razítko –stará pečeť města Mnichovice.
Nově bude rozdávána jubilejní karta s motivem k pochodu od místního malíře a rodáka pana Antonína Marečka. Srdečně
zve pořadatel MÚ Mnichovice.
Folklórní soubor-nábor
Nově vznikající folklórní soubor přijímá děvčátka a kluky se zájmem o lidové písničky a tance. Soubor přijímá děti do
dvou skupin – od 6-ti a 9-ti let. Zkoušky souboru se konají v Hrusicích a Říčanech. Soubor spolupracuje s muzikou
Osmikráska, do budoucna ale doufá i v uplatnění dětských muzikantů z vlastních řad.
Hledáme i dospělé osoby se zájmem pomoci s prací a životem souboru. V případě zájmu kontaktujte Andreu Stockovou,
telefon č. 606 652 537.
Změna účtu.
Upozorňuji opět na změnu účtu Obecního úřadu. Složenky, které jste obdrželi na platbu poplatku za psa, Hlas Hrusic
nebo odvoz popelnic za první pololetí a dosud jste poplatky nezaplatili, tyto složenky již neplatí !!! K 30.6.2013 byl
zrušen účet u Komerční banky a nově založen u Čs Spořitelny č.účtu 23510329, kód 0800. Nové složenky jsou k
dispozici na Obecním úřadě, nebo je možné platit v hotovosti do pokladny.
S veškerou úctou Ladislav Tesařík, starosta obce
Z tělovýchovy a sportu
Úvodem článku o naší tělovýchově: Na Valné hromadě ČSTV byl tento název zrušen a nově je naše tělovýchovná
jednota součastí ČUS – České unie sportu.
2. ročník Memorialu Jaroslava Tlamichy a Ladislava Vaňka – v sobotu 17. a v neděli 18. srpna 2013 se konal 2. ročník
Memorialu Jaroslava Tlamichy a Ladislava Vaňka v kopané. Součastí zahájení turnaje bylo slavnostní otevření zrekonstruované
klubovny fotbalového oddílu. Ten, kdo byl přítomen v sobotu 23. června 2013 fotbalovému zápasu TJ Hrusice versus-fotbalový
reprezantanti, tak se občerstvoval ještě v plechovém kiosku. Účastník Memorialu, to znamená za necelé dva měsíce byl
ohromen změnou. Místo plechového kiosku stála krásná klubovna se zateplením, okny, výzdobou fotbalového klubu a
samozřejmě prostorem pro občerstvení. Je to opět po výstavbě kabin přímo na hřišti, WC, udržovaným trávníkem, ukazatelem
skóre a časomírou obrovské zhodnocení celého sportovního areálu v Hrusicích. A co tomu všechno předcházelo: jeden člověk,
v minulosti žáček našeho fotbalového oddílu, který to fotbalově dotáhl až do první fotbalové ligy, včetně angažmá v zahraničí.
Jmenuje se David Zoubek, který svým příchodem zpět do Hrusic nastartoval a i jinak řečeno doslova „zbláznil“ ostatní členy
fotbalového oddílu k aktivitě a zájmu o hrusický fotbal. Je úžasné vidět v podstatě každý den hřiště plné sportujících dětí a
dospělích z naší obce a sousedních Kunic, se kterými naše TJ spolupracuje. V případě stavby klubovny se David stal současně
projektantem, stavbyvedoucím, stavebním dozorem i nákupčím stavebního materiálu. Celá rekonstrukce kiosku byla
investována ze sponzorských příspěvků, které se podařilo získat. Davide děkuji za Tvoji aktivitu a úžasný přínos pro naší
tělovýchovnou jednotu. Současně děkuji Luboši Kodadovi a ostatním členům fotbalového oddílu, kteří byli nápomocni při této
přeměně z kiosku na důstojnou klubovnu. Občerstvení v klubovně bude na základě ŽL provozovat paní Alena Kodadová, se
kterou TJ Sokol uzavřela nájemní smlouvu.
Výsledky Memorialu: sobota-staří páni Hrusice-Lensedly 2:3, Mirošovice-Přestavlky 2:2, na pok.kopy zvítězily Mirošovice,
Hrusice-Ondřejov 8:2. Neděle: o třetí místo Ondřejov-Přestavlky 2:1, finále Hrusice-Mirošovice 2:4. Po loňském vítězství
našich fotbalistů tentokrát putovní pohár naprosto zaslouženě „putoval“ do Mirošovic. Nejlepší střelec turnaje byl vyhlášen
David Lada a nejlepší brankář Jan Novák.

Rozlosování podzimní části mistrovské soutěže: „A“ mužstvo po postupu do nejvyšší soutěže okresu Praha-východ,
hrající OKRESNÍ PŘEBOR.
Sobota 24.8. Hrusice-Pacov, 17.00 hodin
pátek 11.10. V.Popovice-Hrusice 20.00 h.
Sobota 30.8. Stránčice-Hrusice 17.00 hodin sobota 19.10 Hrusice-Sibřina, 15:30 hod.
Sobota 7.9. Hrusice-Nehvizdy, 17.00 hodin sobota 26.10 Mukařov-Hrusice, 14:30 h.
Sobota 14.9. Mnichovice-Hrusice, 17.00 hod. sobota 2.11. Hrusice-Šestajovice,14:00h.
Sobota 21.9. Hrusice-Vyžlovka, 16:30 hodin sobota 9.11. Hrusice-Radonice, 14:00h.
Sobota 28.9. Brandýs-Hrusice, 10:15 hodin sobota 16.11. Zápy B – Hrusice, 13:30 h.
Sobota 5.10.Hrusice-Úvaly B, 16.00 hodin
Naše A mužstvo bylo posíleno našim kmenovým hráčem Martinem Hemelíkem, který se vrátil na hostování z TJ
Zásmuky. Martine, vítej zpět v Hrusicích!
Trenér David Zoubek a Martin Svěrák
„B“ mužstvo hrající 4. třídu v okrese Praha-východ
neděle 1.9. Stránčice-Hrusice, 17:00 hod.
sobota 12.10. V.Popovice-Hrusice, 16:00h.
neděle 8.9. Hrusice-Všestary, 17:00 hod.
neděle 20.10. Hrusice-Čestlice, 15:30h.
sobota 14.9.Skalice-Hrusice, 17:00 hod.
sobota 26.10. Mukařov B-Hrusice,11:30h.
neděle 22.9.Hrusice-Senohraby, 16:30 h.
neděle 3.11.Hrusice-Kamenice, 14:00 h.
neděle 29.9.Kunice C-Hrusice, 13:30 h.
neděle 10.11.Hrusice-Lojovice, 14:00 h.
neděle 6.10.Hrusice-Ondřejov, 16:00 h.
neděle 17.11. Škvorec-Hrusice, 13:30 h.
Trenér Ing. Horák Antonín
Žákovská přípravka-po postupu do okresního přeboru našeho „A“ mužstva je povinnost oddílu mít v soutěži min. jedno
mládežnické mužstvo. Přípravku povede pan Jiří Bína.
Fotbalový oddíl srdečně zve fanoušky fotbalu na výše uvedené zápasy.
Zatopené plynové kotle v sokolovně byly bohužel vodou poškozeny. Opravu provedl pan Holub z Kunic za částku
24.860,-Kč. Opravu hradila TJ ze svých finančních prostředků. Současně byla podána žádost na ČUS o poskytnutí dotace
na částečnou úhradu opravy. V této souvislosti děkuji TJ Granitol Moravský Beroun, za poskytnutí sponzorského daru ve
výši 5.000,-Kč na úhradu opravy kotlů. Solidarita mezi tělovýchovnými jednotami existuje a za to srdečné díky.
Ladislav Tesařík, předseda TJ Sokol

ZVLÁŠTNÍ VYDÁNÍ HH 1987
/vydané ke 100. výročí narození Josefa Lady/-pokračování
U Potoka
Tak se nazývá dolejší část obce, rozložená podél obou břehů Hrusického potoku. Po
regulaci už nehrozí nebezpečí záplav. Číslo popisné 15 najdete jako poslední po
pravé straně vozovky od návsi. Až do r. 1932 v těch místech stávala rodná
chaloupka národního umělce Josefa Lady. Jenom pamětní deska připomíná , že se
zde tento český malíř narodil. Svému „čestnému pantatínkovi“ jí zasadila
„Vlastenecko-dobročinná obec Baráčníků“ v Hrusicích. Slavnostní odhalení se
konalo 20 . července 1958. Tenhle kousek Hrusic byl Josefu Ladovi nejmilejší. Plně
se z toho vyznal v Kronice mého života, také v mnohých kresbách a obrazech.
Prostředí se tu od dob Ladova mládí v mnohém změnilo. Vozovka z roku 1906 tu
kdysi končívala v úrovni dvorku. Přes potok byl pouhý brod a dřevěná lávka. Po I.
světové válce došlo při rozšíření silniční sítě také k přemostění potoka. V důsledku nutného zvýšení vozovky
jsou sousední dvorky poněkud „utopené“. Při provedení kanalizace zmizela i známá otevřená strouha s lávkou
povrchovou vodu, místo tak často vzpomínané. Nový domek čp. 15 (žije tu rodina Mistrovy neteře) se dívá na
svět vesele. Zastavují se u něho četní návštěvníci. Malá zahrádečka připomíná skromnost prostředí, v němž
kdysi žila rodina venkovského obuvníka. Jedna jediná věc se uchovala z chaloupky : sklípek, do nějž chodíval
Mikeš babičce pro mléko a jiné potřeby. Leží na opačné straně vozovky a vchod je zvýšeným náspem do
poloviny zasypán. Jenom malé čtvercové okénko dává možnost nahlédnutí dovnitř. Sklípek má rozměry 4,5 –
1,8 – 1,8 m. Má vchod z opačné strany a slouží Vilímově rodině z čp. 106 (bývalá pekárna a obchod ). Hned za
Ladovou chaloupkou jsou dva domky. V čp. 8 žila tetka Šaldová, kterou mladý Josef Lada rád zklamával při
čtení zamilovaných příhod o večerních besedách. Z čp. 9 pocházel František Zítka, pověstný posázavský pytlák
z období konce první světové války. Přiženil se k Baštovům do Kostelních Střímelic. Mnohé návštěvníky
Hrusic zklame vodní plocha v sousedství Ladova domku. Mylně ji považují za pověstnou Jedličkovu louž. Jde
jen o protipožární nádrž, vybudovanou ve dvacátých létech. I v téhle části Hrusic bychom se mohli zastavit u
kteréhokoliv domku a každý by nám cosi z Ladových vyprávění připomínal. Původní krajní domek po levé
straně proti toku (Šobrovi čp. 14) býval často na Ladových obrázkách. FČ pokračování příště.

hrusická domácí kronika
V měsíci srpnu oslavili a v měsíci září 2013 oslaví své narozeniny tito občané a občanky :
1.8.
4.8.
10.8.
10.8.
13.8.
18.8.
21.8.
24.8.
30.8.

Tesaříková Věra
Bovška Václav
Štolcová Miluše
Franeková Marie
Batlíková Marie
Kutinová Věra
Mgr.Staňková Miluše
Nedvědová Vilma
Lada František

č.p. 128
č.p. 14
ev.č. 056
č.p. 33
č.p. 147
č.p. 98
č.p. 214
č.p. 73
č.p. 158

65 let
72 let
55 let
64 let
80 let
58 let
61 let
56 let
70 let

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

Svobodová Věra
Klubalová Helena
Svoboda Vladimír
Ing. Bukovský Zdeněk
Ing. Salavcová Marie
Křeček Josef
Jelínek Jiří
Andriková Hana
Novák Milan
Bína Jiří
Svoboda Lubomír
Klubal Bohumil

č.p. 57
č.p. 118
č.p. 53
č.p. 153
č.p. 102
č.p. 66
č.p. 152
č.p. 44
č.p. 127
č.p. 42
č.p. 101
č.p. 118

83 let
66 let
57 let
67 let
68 let
68 let
61 let
61 let
63 let
64 let
58 let
67 let

Všem jubilantům upřímně blahopřejeme !!!
Sňatek
V sobotu 13. července 2013 uzavřeli sňatek Kateřina Balatová a Petr Voříšek
Blahopřejeme a přejeme hodně štěstí v novém již společném životě !!!
V sobotu 20. července 2013 uzavřeli sňatek Martina Burianová a William Ischanoe
Blahopřejeme a přejeme hodně štěstí v novém již společném životě !!!
V pátek 23. srpna 2013 uzavřeli sňatek Tereza Svobodová a Ondřej Mikoláš.
Blahopřejeme a přejeme hodně štěstí v novém již společném životě !!!
V sobotu 24. srpna 2013 uzavřeli sňatek Lucie Vávrová a Martin Konečný.
Blahopřejeme a přejeme hodně štěstí v novém již společném životě!!!
Přihlásili se do Hrusic
Dne 26.6.2013 se k trvalému pobytu, Hrusice čp.260 přihlásili manželé Ing. Jarmila Horáková a Ing. Jan
Horák se synem Tomášem.
Dne 25.7.2013 se k trvalému pobytu, Hrusice č.ev.0115 pan Miroslav Říha.
Dne 9.8.2013 se trvalému pobytu, Hrusice čp.41 přihlásil pan Václav Čihák.
Všechny nově přihlášené již hrusické občany srdečně vítáme v Hrusicích!!!
Akce v Památníku Josefa Lady
Sobota 14. září 2013 „Den evropského dědictví“ – průvodci v kostýmech
Sobota 21. září 2013 „Po stopách kocoura Mikeše“-průvodci v kostýmech
Otevírací doba: úterý-neděle 9:00 – 12:00, 13:00 – 17:00 hodin, v pondělí zavřeno.
Telefon: 323 655 204, 739 452 165.
Na návštěvu srdečně zvou průvodkyně.
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 45. Cena 6,- Kč, pro občany Hrusic do schránky ZDARMA. Všechna práva vyhrazena. Žádná část HH nesmí být rozšiřována bezpísemného
svolení majitelů práv.

