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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
Zprávy z obce
Volby do zastupitelstev krajů - připomínka
V pátek 7. října od 14.00 - 22.00 hodin a v sobotu 8. října 2016 od 8.00 – 14.00 hodin
se konají volby do zastupitelstev krajů, v našem případě do zastupitelstva kraje
Středočeského. Hlasovací lístky budou v obci rozneseny do poštovních schránek.
Trvale bydlící občané, kteří bydlí v chatách mimo obec budou mít hlasovací lístky
připraveny přímo ve volební místnosti.
Zadržování vody v krajině
V současné době se v médiích neustále skloňují dva fenomény a to sucho a přívalové
deště. Konečně i naši vládní představitelé začínají tyto fenomény brát vážně a
ministerstvo životního prostředí spolu s ministerstvem zemědělství vyhlašují nespočet
opatření, jak zadržovat vodu v krajině a jaká dělat opatření před přívalovými dešti.
V tomto čísle HH se soustředím na sucho. Naše obec se nachází v pásmu, kde jsou roční podprůměrné dešťové srážky.
Dešťové srážky jsou navíc lokální a většinu srážek stáhne řeka Sázava. A tak vidíme, že okolo Sázavy prší a u nás spadne
pár kapek. Nakonec někdy prší vedle v Mnichovicích a u nás opět pár kapek. A co to znamená. Je třeba vymyslet taková
opatření, aby voda která spadne na našem katastru, také u nás zůstala. A tomu se říká zadržování vody v krajině. Je
mnoho opatření, která se dají okamžitě realizovat – retenční nádrže u každé stavby na katastru a zachytávání dešťové
vody z okapů, dále výstavba rybníků a další. Já směřuji svým článkem k jednomu z těchto opatření, a to vytvoření
soustavy rybníčků a zachytávání dešťové vody právě tam. Jedno místo v naší obci se přímo nabízí a to jsou luka na
Dolích pod Hrusickým rybníkem. Zde je krajina dosud nedotčena a jsem přesvědčen, že zde je ideální místo soustavu
rybníčku realizovat. MZ vyhlásilo na tyto akce dotační tituly, které je možné využít. Předmětné pozemky jsou
v soukromém vlastnictví a tak obec sama nemůže o dotační titul žádat, ale žádat můžou i soukromé osoby. Podmínkou
žádosti je vždy list vlastnictví. Na těchto rybnících, bez betonů, při udržení této zachovalé krajiny a kromě zadržení
dešťové vody, se můžou chovat ryby, divoké kachny. V případě, že tato úvaha o výstavbě rybníčků v tomto prostoru
někoho z vlastníků pozemků osloví, obec jednoznačně tento záměr podpoří s vypracováním žádosti o dotaci a
v neposlední řadě i finančně.
Krádež na hřbitově
Po delší době byla bohužel nahlášena krádež schránek na našem hřbitově. Konkrétně se jedná o urnový háj. Žádám
nájemce hrobových míst o větší pozornost!
Cesta kocoura Mikeše
Tato turistická akce, která byla plánovaná na sobotu 8. října 2016, se s technických důvodů nebude konat. Tento termín
byl vybrán v době, kdy ještě prezident ČR nevyhlásil dny voleb do zastupitelstev krajů. Prezident bohužel sobotu 8. října
2016 vybral a jiný termín v říjnu již není volný.

Vypnutí el. proudu
Na základě oznámení ČEZ Distribuční služby, s.r.o. bude v naší obci ve středu 5. října 2016 vypnut elektrický proud
v době od 8.00 hodin do 16.00 hodin. Bližší informace o odběrných místech, dotčených touto odstávkou, jsou k dispozici
na webové adrese: http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-obce/odstavky.html
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví
ČEZ Distribuce, a.s., ve smyslu ust. §25 odst. 3 písm. g) zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění upozorňuje vlastníky a
uživatele pozemků, přes něž vede nadzemní elektrické vedení distribuční soustavy provozované společností ČEZ
Distribuce, a.s., na povinnost odstranění a okleštění stromoví porostů, ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování
distribuční soustavy. Zásah je nutné provést v období vegetačního klidu do 15. listopadu tohoto roku. Připomínáme, že
v ochranném pásmu nadzemního vedení je zakázáno nechávat růst porosty nad výšku 3 m. V případě, že by zásahem
mohla být ohrožena bezpečnost osob a bezpečnost a funkčnost zařízení distribuční soustavy, volejte linku 840 850 860.
Povinné kontroly technického stavu a provozu kotlů
Podle zákona č. 201/2012 Sb., §17 odst. 1 písm. h), zákona o ochraně ovzduší musí každý, kdo provozuje kotel nebo jiný
spalovací zdroj (např. krbovou vložku s tepelným výměníkem) na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu 10 – 300
kW, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního topení, zajistit první kontrolu technického stavu a
provozu tohoto spalovacího zdroje, a to nejpozději do 31.12.2016. Provozovatel tohoto spalovacího zdroje je povinen
tuto kontrolu ze strany odborně způsobilé osoby provádět jednou za dva roky. Povinnost provedení kontroly se vztahuje
plošně na všechny tyto zdroje bez ohledu na to, kde jsou umístěny nebo jak provozovány, tedy i na rekreační objekty či na
kotle, které slouží jako náhradní zdroj a jsou provozovány jen po omezenou dobu roku. I když v naší obci se většinově
topí zemním plynem, nicméně některé domácnosti topí v kotlích na pevná paliva. Doklady o provedené kontrole
technického stavu kotle v případě návštěvy v domácnosti budou od 1.1.2017 vyžadovat pověření pracovníci příslušného
obecního úřadu obce s rozšířenou působností což je v našem případě Městský úřad v Říčanech – odbor životního
prostředí. Ještě informace: kontrola technického stavu a provozu spalovacího zdroje na pevná paliva nemá nic společného
s čistěním, kontrolou a revizí spalovacích cest. Nově požadované povinné kontroly provádí firma „Kominictví Pechlát“,
s.r.o, která má vyškolené odborné pracovníky k tomuto účelu. Osvědčení mají na kotle: ATMOS, OPOP, DAKON,
VIADRUS a další. Kontakt na speciální linku zřízenou k tomuto účelu: 323 603 444 v pracovní dny od 7.00 – 15.00
hodin.
Prořezání stromoví okolo místních komunikací
Na základě žádosti občanů obec zajistila prořezání stromoví okolo místních komunikací.
Oprava veřejného osvětlení
Firma Elmoz Czech, s.r.o., provedla opravu veřejného osvětlení v Hrušově – spadlá větev utrhla vodič VO v ulici k p.
Klubalovi a na žádost občanů byla provedena montáž nového osvětlovacího tělesa na Hlavačově.
Oprava pomníku 1. sv. války
Oprava této vzácné památky byla zahájena firmou „Kamenictví Pánek“ z Říčan.
S veškerou úctou Ladislav Tesařík, starosta obce

Otevřený dopis
Vážení,
ráda bych se tímto článkem rozloučila s panem starostou, s mými spolupracovnicemi, s dětmi, s rodiči i
s občany Hrusic, které jsem poznala během mé působnosti v místní mateřské škole, kde jsem se jako kuchařka
starala o plná bříška malých neposedů. Budu na Vás ráda vzpomínat, přeji Vám všem pevné zdraví a pohodu,
dětem i mým, dnes již bývalým kolegyním a přeji šťastné vykročení do nového školního roku.
Jana Povýšilová
Z tělovýchovy a sportu
Žákovská přípravka
Turnaj Čestlice 4. září 2016
Sestava: Hajný, Hajná, Kopecký, Hraba, Tesařík M., Tesařík D., Čiháková, Slunéčko, Sklenář V., SklenářJ.
Umístění: 1. Místo . Nejlepší střelec turnaje Zdeněk Hraba.
Turnaj Ondřejov 11. září 2016
Sestava: Hajný, Hajná, Kopecký, Hraba, Tesařík M., Tesařík D., Ciháková, Slunéčko, Sklenář V., Sklenář J.
Umístění : 2. Místo. Nejlepší hráč turnaje Matěj Tesařík.
Turnaj Hrusice 24. září 2016
Sestava: Hajný, Hruška, Kopecký, Hraba, Tesařík M., Tesařík D., Čiháková, Švarc, Sklenář V., Sklenář J. Umístění:
1. Místo. Nejlepší střelec: Zdeněk Hraba.
Trenér Matouš Staněk
„A“ mužstvo
Hrusice – Škvorec 2:3, Hovorčovice – Hrusice 1:1, Hrusice – Úvaly B 3:1, Mukařov – Hrusice 0:3, Hrusice –
Vyžlovka 2:3
„B“ mužstvo
Hrusice – Doubravčice 3:3, Kamenice B – Hrusice 1:1, Hrusice – Lojovice 1:3, Mukařov B – Hrusice 7:1, Všestary
– Hrusice 6:0, Hrusice – Čestlice 4:2
LT

Rubrika Spojené osady Hrusic
V poslední době proběhly dvě velké akce chatařů Spojených osad Hrusic. 20. srpna 2016 to byl 43. potlach osady
Prašivka pořádaný k oslavě 50. výročí založení osady. Při zcela zaplněném „Areálů snů“, vyhrávala hudba, bylo
připraveno občerstvení a přálo nám i krásné počasí. Po zapálení táborového ohně pozdravili přítomné starosta obce
Ladislav Tesařík a hlavní šerif Spojených osad Hrusic, kamarád Miloš Milostný, kteří ocenili práci osady v rámci
obce a SOH. Vyhrávala kapela „Duha“ a v programu vystoupil kapelník trampské skupiny KTO Franta Hacker a
dále místní chataři Jirka Kunzel a Honza Voříšek. Přítomní se velmi dobře bavili a zábava trvala do pozdních
večerních hodin, znovu se potvrdilo, že spolupráce hrusických a osadních kamarádů a kamarádek, dokáže uskutečnit
dobrou zábavu a všem, kteří se o to zasloužili, patří velký dík. Nezapomínáme ani na kamarádky a kamarády, kteří
založili tradici potlachů osady Prašivka v minulých 50-ti letech a kteří již nejsou mezi námi. „PRAŠIVKA JE
VĚČNÁ.“
Další akcí byl 41. Dětský karneval pořádaný v sobotu 3. září 2016. I když Spojené osady vypustily ze své činnosti
tradiční zabíjačkové zábavy, bylo rozhodnuto se věnovat plně pořádání Dětských karnevalů. A že toto rozhodnutí
bylo správné, se ukázalo na letošním karnevalu, o který byl velký zájem a kterého se zúčastnilo 102 dětí. Děti se
úžasně bavily vystoupením souboru Martiny Peškové, která dokázala, že dětem rozumí a celé pásmo sehráli za
velkého nadšení dětí. Na této akci je zvlášť pěkné, že i když ji pořádají chataři, přispěli značnou částkou hrusičtí
občané a bez tohoto sponzorství, by se tato akce nedala v tomto rozsahu uskutečnit. Vzhledem k tomu, že jsme
nemuseli platit profesionální herce za jejich vystoupení, část těchto finančních prostředků zůstala a byla převedena
na Mikulášskou nadílku pro děti, kterou pořádá obec. Závěrem, bych chtěl poděkovat všem, v čele s Milošem
Milostným, kteří se o tuto akci zasloužili a jejichž jediná odměna je radost a úsměv malých dětí.
Vláďa Krejza
Mateřská škola
Vážení čtenáři Hlasu Hrusic,
trochu se zpožděním píši, které děti odešly v loňském školním roce ze školky. Ve školce bylo vloni 17 tzv.
,,předškoláků", to jsou děti, které mají odcházet do základní školy. Ale 7 z těchto dětí dostalo u Zápisu do 1. třídy tzv. odklad,
tedy odložení školní docházky o 1 rok, přijala jsem tedy v řádném termínu do Mš 10 dětí a čekali jsme co bude dál,
zda všechny děti zůstanou v Mš nebo se v Mnichovicích otevře tzv. přípravka, neboli přípravný ročník. Toto
rozhodnutí, zda se otevře, se školy dozvídají až na konci června. V letošním roce to opět dopadlo dobře a třída se
otevřela, z naší školky do ní odešlo 5 dětí a já jsem mohla přijmout další děti. Abych uvedla správné počty dětí, když
bylo 7 odkladů a odešlo dětí, tak 2 děti s odkladem si vybraly, že zůstanou u nás v Mš.
Do Základní školy Mnichovice odešly tyto děti: Jakub Bajer, Barbora Čiháková, Daniel Havlík, Jiří Janovský, Klára
Janovská, Doubravka Měrková, Sophia Paľová, Michaela Trusková, Eliška Ulrichová.
Do Základní školy Mirošovice odešla Viktorie Bínová.
Do přípravné třídy v Mnichovicích odešli: Oliver Gonda, Tomáš Lassig, Pavel Poljak, Karolína Svobodová, Nikola
Svobodová. Přejeme všem dětem, aby se jim ve škole dařilo.
Nyní se dostávám k dětem, které jsme v letošním roce do školky přijali. Jsou to:
Elen Boháčová, Emil Bartoš, Michal Tošovský, Anežka Sklenářová, Vendula Kopecká, Anna Musilová, Martina
Šaldová,
Daniel Junas, Michaela Svobodová, Alena Slabihoudová, Justýna Svítková, Peter Paľo, Isabell Gondová, Martin
Ischanoe, Jiří Horák. V průběhu září se ještě jedno dítě odhlásilo, takže jsem přijala Adélu Michalovou. Máme tedy
15 nových dětí a dostalo se i na děti tříleté.O prázdninách jsme se bohužel rozloučili s naší dlouholetou
spolupracovnicí v kuchyni, s Janou Povýšilovou, která nejen že se skvěle starala o náš zdravý jídelníček, ale
pomáhala nám i s dětmi. Přejeme jí, aby se jí v dalším životě dařilo a budeme rádi, když nám občas ,,vypomůže" v
případě nemoci některé z nás.
Na místo kuchařky jsem přijala paní Michaelu Michalovou, která je vyučená v oboru, a té přejeme jenom samé
spokojené strávníky. Školní rok jsme zahájili ve čtvrtek 1. září. První den bylo trochu slziček, což je v takovém
počtu nových dětí normální, ale i některé z těchto dětí už chodily do školek v okolí, takže to nebylo až tak
dramatické. Přálo nám počasí, takže jsme mohli jít brzy ven a využít naše dětské hřiště. Nové děti měly tzv.
adaptační režim, to je jen do oběda, aby měly čas si zvyknout na nové prostředí, učitelky i kamarády. Odpoledne
jsme se sešli s rodiči na informační schůzce.
V těchto dnech děti poznávají jaké je spaní ve školce, co všechno potřebují zvládnout, aby byly ve školce spokojené,
bohužel už se objevují i první nachlazení a nemocní. Tento týden jsme měli ve školce Divadlo Koloběžka s
Houbařskou pohádkou, kde se děti dozvěděly, co by se v lese nemělo dělat a jaké houby by tam mohly najít.
Další divadlo nás čeká 4.10.- Hrajeme a zpíváme si celý den - v 8,05, 1.11. - O panence, která tence plakala - v
9,30, 8.11. - O neposlušných telátkách - v 10,50.
Na pohádku můžou přijít i děti, které k nám do školky nechodí, rádi je u nás přivítáme.
Lenka Rajdlová, MŠ Hrusice

hrusická domácí kronika
V měsíci říjnu 2016 oslaví své narozeniny tito občané a občanky:

2.10.
9.10.
10.10.
14.10.
16.10.
16.10.
18.10.
21.10.
22.10.
28.10.
28.10.
29.10.
31.10.

Frýdl Václav
Staňková Eliška
Němečková Renata
Šímová Zuzana
Hladká Daniela
Čihák František
Novák Zdeněk
Čihák Václav
Procházková Jana
JUDr.Bárta Luboš
Říha Miroslav
Borovcová Věra
Burianová Zdeňka

č.p. 165
č.p. 188
č.ev. 0407
č.ev. 0157
č.p. 62
č.p. 30
č.p. 4
č.p. 41
č.p. 160
č.p. 177
č.ev. 0115
č.p. 119
č.p. 73

62 let
65 let
72 let
65 let
67 let
70 let
67 let
67 let
68 let
59 let
66 let
81 let
64 let

Všem jubilantům upřímně blahopřejeme !!!
Narození
Rodičům Markétě a Alešovi Kroupovým, Hrusice čp. 36 se 15. června 2016 narodila dcera Hana.
Rodičům blahopřejeme a malé Haničce přejeme hodně zdraví, štěstí a srdečně ji vítáme v Hrusicích !!!
Rodičům Lucii a Martinovi Konečným, Hrusice čp. 182 se 30. června 2016 narodil syn Richard.
Rodičům blahopřejeme a malému Richardovi přejeme hodně zdraví, štěstí a srdečně ho vítáme v Hrusicích!!!
Rodičům Tereze a Jaroslavovi Vávrovým, Hrusice čp. 266 se 10. srpna 2016 narodila dcera Eliška a syn Jaroslav.
Rodičům blahopřejeme a malé Elišce a malému Jaroslavovi přejeme hodně zdraví, štěstí a srdečně je vítáme v Hrusicích !!!
Kulturní nabídka
V sobotu 19. listopadu 2016 pořádá myslivecké sdružení Hrusice a Kaliště svůj tradiční „Myslivecký ples.“ Začátek ve 20.00
hodin. Bohatá zvěřinová tombola. K poslechu a tanci hraje „Mnichovanka.“ K návštěvě srdečně zvou myslivci.
Cirkus přijel
Po čase do naší obce opět zavítal cirkus „KELLNER““ a předvede dvě vystoupení, vždy od 14.00 hodin na farském pozemku
za fotbalovým hřištěm v sobotu 8. října a v neděli 9. října 2016. Nově ze zvířat uvidíte i velblouda !
Hrusice „Školička u Kačenky“
Vážení rodiče, pokud máte zájem o přihlášení Vašeho dítěte do kroužku: výtvarné umění – vždy v úterý 15.00 – 16.30 hodin,
nebo dramaťáčku – vždy v úterý 15.00 – 16.30 hodin, je třeba splnit pouze tuto podmínku: věk dítěte od 6 – 12 let. Výtvarnou
výchovou bude děti provázet ředitelka školky Martina Pešková, která jim ráda předá zkušenosti z dramatické výchovy. Dětem
bude umožněno své výrobky i herecké zkušenosti předvést při vystoupení v místní sokolovně. Výtvarná i dramatická činnost
bude vždy respektovat individualitu dítěte a bude přihlížet k tematickému zaměření dle ročního období a tradic. Cena kroužku –
150,-Kč za lekci. Těšíme se na spolupráci a nové kamarády. Kontakt: mobil 731 105 397.
Ze života římskokatolické hrusické farnosti
Zacheus (Lk 19,1-10)
Ježíš přišel do Jericha a procházel jím. Byl tam jistý člověk, jmenoval se Zacheus. Byl to vrchní celník, velmi bohatý. Rád by
viděl Ježíše, jak vypadá, ale nemohl, protože tam bylo plno lidí a on byl malé postavy. Běžel napřed a vylezl na
fíkovník, aby ho viděl, protože tudy měl procházet. Když Ježíš přišel k onomu místu, podíval se nahoru a řekl
mu: „Zachee, pojď rychle dolů, dnes musím zůstat v tvém domě.“ On rychle slezl dolů a s radostí ho přijal.
Všichni, jakmile to uviděli, reptali a říkali: „Vešel jako host k hříšníkovi!“ Zacheus se zastavil a řekl Pánu:
„Polovici svého majetku, Pane, dám chudým, a jestli jsem někoho o něco ošidil, nahradím mu to
čtyřnásobně.“Ježíš mu řekl: „Dnes přišla do tohoto domu spása. Vždyť i on je potomek Abrahámův. Syn
člověka přišel hledat a zachránit, co zahynulo.“
Pán Ježíš je určen k pádu i k povstání mnohých. Nerozděluje lidi na třídy podle vzdělání, barvy pleti, národnosti aj. Ale lidé se
sami rozdělují na ty, kdo o Krista nestojí a na ty, kdo po Kristu touží. Např. farizeus Nikodém, který přišel za Ježíšem
v noci nebo tedy celník Zacheus, který z touhy vidět Ježíše, leze na strom jako malý kluk.
V Getsemanské zahradě byli s Ježíšem apoštolové až na jednoho - Jidáše. Ostatní apoštolové ale místo toho, aby se modlili,
spali. Jidáš se ani nemodlil, ani nespal. Bránili mu v tom peníze, které přijal za zradu. Také dnes mnozí podnikatelé mají peníze
jako překážku na cestě ke Kristu. O to víc žasneme nad celníkem Zacheem, který dokázal kvůli Kristu peníze opustit, podobně i
celník Levi - Matouš, i když riskovali posměch. Byli už tak dost bičováni pohrdáním druhých a nebylo jistě příjemné se
vydávat dalšímu posměchu. Kéž v našem životě sloužíme Bohu a ne mamonu.
P. Ivan Kudláček, farář mnichovickohrusické farnosti
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