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VYDÁVÁ OBEC HRUSICE, WWW.OBEC-HRUSICE .CZ, OUHRUSICE@gmail.com,

TEL: 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
Volby do zastupitelstev krajů
Ve dnech 7. a 8. října 2016 se konaly volby do zastupitelstev krajů, v našem případě
do Středočeského kraje. V termínu uzavření stálého seznamu voličů bylo v naší obci
zapsáno celkem 596 voličů. Voleb se zúčastnilo 195 voličů, kdy jeden hlasovací lístek
byl neplatný. Volební účast v naší obci byla 32,72 %, v celých Středních Čechách
34,80 %. A jak byly platné hlasy rozděleny: STAN - starostové a nezávislí 52 hlasů,
hnutí ANO 44 hlasů, ODS 22 hlasů, ČSSD 14 hlasů, TOP 09 14 hlasů, Svobodní a
soukromníci 12 hlasů, „Spolu pro kraj KDÚ-ČSL, SZ, a SNK ED“ 12 hlasů, KSČM 11
hlasů, Koalice svoboda a přímá demokracie TO /SPD/ a SPO 6 hlasů, Česká pirátská
strana 6 hlasů, Koruna česká 1 hlas. Pro porovnání jaká byla účast v roce 2008 – 45%,
a v roce 2012 – 30,86 %. Do Středočeského kraje se volilo celkem 65 zastupitelů na 4leté období. Do Senátu ČR se v našem volebním obvodu č.41 nevolilo. Sídlo krajského
úřadu je na adrese: Zborovská 11, 150 21 Praha 5, telefon 257 280 111, e-mail: podatelna@kr-s.cz, www.krstredocesky.cz. Závěrem chci poděkovat okrskové volební komisi - paní Jaroslavě Bukovské, paní Michaele
Lassigové, paní Bedřišce Hemelíkové, paní Zdeně Burianové, paní Michaele Šimonové a panu Miloslavu Jedličkovi za
jejich bezchybnou práci. Děkuji!
Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) - §§ 64 – 65 zákona č.
256/2013 Sb., katastrální zákon.
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „ÚZSVM“), zaslal Obecnímu úřadu v návaznosti na ust. §§
64 a 65 zákona č. 256/2013 Sb., katastrálního zákona aktualizovaný seznam nemovitostí, u nichž je dosud v katastru
nemovitostí evidován nedostatečně identifikovaný, tzv. neznámý vlastník, týkající se katastrálního území naší obce.
Data byla k 1.8. 2016 poskytnuta Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním.
Aktualizovaný seznam je uložen k nahlédnutí na Obecním úřadě v úředních hodinách.
Upozornění pro majitelé psů
Odpadkové koše, umístěné v obci, byly doplněny pytlíky s lopatkou z kartonového papíru. Věřím, že majitelé psů budou
využívat tohoto doplnění a po obci se nebudou válet psí exkrementy. Děkuji!
Pozvánka na kulturní akce listopad-prosinec 2016
Oprava termínu Mysliveckého plesu – ples se koná v sobotu 12. listopadu 2016 v hrusické sokolovně od 20.00 hodin.
Bohatá zvěřinová tombola. K návštěvě srdečně zvou myslivci.
Předvánoční trh s tvořivými dílnami.
Trh proběhne v sobotu 19. listopadu 2016 od 9.00 do 17.00 hodin v hrusické sokolovně. Přijďte se i vy nadechnout
prvních doušků vánoční atmosféry. Připravte se včas na Advent a Vánoce a zakoupením drobností a věciček od různých
lidiček podpoříte dobrou věc. Vedle pečených dobrot se letos můžete těšit také na domácí babiččinu bramboračku a
chybět nebude samozřejmě ani svařáček. Výtěžek z akce bude jako tradičně věnován na Dětský den v Hrusicích.
Srdečně zve spolek „Šťastná rodina“

Adventní lampiónový průvod
Mateřská škola v Hrusicích pořádá v neděli 27. listopadu 2016 Adventní lampiónový průvod. Sraz v 17.00 hodin u
Obecního úřadu v Hrusicích. Program: průvod obcí k budově MŠ, rozsvícení vánočního stromu, zpívání koled a
přednášení básniček. Pro děti ochutnávka upečených dobrot a čaj na ohřátí. Chtěla bych poprosit maminky, zda by něco
dobrého pro děti neupekly. Děkuji!
Lenka Rajdlová, ředitelka MŠ Hrusice
Vánoční zastavení. Přijďte se s námi v tom předvánočním shonu na chvilku zastavit! Tradiční Vánoční zastavení
proběhne v neděli 18. prosince 2016 od 17.00 hodin před Obecním úřadem v Hrusicích. Pojďte si s námi zazpívat koledy
a vychutnat si nejkrásnější vánoční písně v podání skupiny „Amatéři“. Děti se mohou těšit na předvánoční pohádku.
Atmosféru Vám zpříjemní teplý svařáček a občerstvení!
Srdečně zve spolek Šťastná rodina v Hrusicích
V sobotu 3. prosince 2016 pořádá Obecní úřad tradiční Mikulášskou nadílku pro děti. Začátek ve 14.00 hodin
v hrusické sokolovně. Děti i rodiče srdečně zve Obecní úřad.
V sobotu 17. prosince 2016 pořádá Obecní úřad tradiční vánoční koncert. Začátek v 18.00 hodin v hrusické sokolovně.
Letos se zpěváci v první části koncertu představí s Rybovou mší. Stolová úprava. Srdečně k návštěvě zve Obecní úřad.

Nabídka
Milí rodiče, spolek Šťastná rodina si dovoluje nabídnout vám své známosti v nebi i pekle. Pakliže byste rádi,
aby vaše ratolesti letos navštívila vzácná návštěva Sv. Mikuláše s andělským a čertovským doprovodem,
neváhejte a jejich návštěvu si objednávejte nejpozději do 28. Listopadu 2016 na tel. 777 669 001, nebo emailu babigaby@seznam.cz.
Pozvánka
Hudební kroužek Písklata Hany Skálové srdečně zve na svůj předvánoční koncert Děti dětem, který proběhne
11. prosince 2016 od 17 hodin v hotelu S.E.N. Výtěžek z koncertu bude věnován dětem z Dětského domova
ve Stránčicích. Přijďte si poslechnout, jak šikovné děti tu máme a pomozte dětem pomáhat. Vstupné
dobrovolné. Těšíme se na Vás!
S veškerou úctou Ladislav Tesařík, starosta obce
Ze života římskokatolické hrusické farnosti
Vzkříšení Lazara (Jan 11 - výběr)
Nějaký Lazar z Betanie, městečka Marie a její sestry Marty, onemocněl. To byla ta Marie, která
pomazala Pána mastí a vytřela mu nohy svými vlasy; její bratr Lazar byl nemocný. Sestry
vzkázaly Ježíšovi: „Pane, ten, koho máš tak rád, je nemocný.“http://www.bible21.cz/online jan/11/4 Když to Ježíš uslyšel, řekl: „Ta nemoc není k smrti, ale k Boží slávě, aby skrze ni byl
oslaven Boží Syn.“ Ježíš miloval Martu i její sestru i Lazara. Když uslyšel, že Lazar onemocněl,
zůstal ještě dva dny tam, kde byl. Potom řekl svým učedníkům: „Pojďme znovu do Judska.“ „Náš přítel Lazar
usnul. Půjdu ho probudit.“ „Spánek mu prospěje, Pane,“ řekli mu na to učedníci. Ježíš mluvil o jeho smrti, ale
oni si mysleli, že mluví o obyčejném spánku. Proto jim Ježíš řekl jasně: „Lazar zemřel.
http://www.bible21.cz/online - jan/11/15A kvůli vám jsem rád, že jsem tam nebyl, abyste uvěřili. Ale pojďme k
němu.“ Ježíš dorazil čtyři dny po Lazarově pohřbu. Betanie byla blízko Jeruzaléma, asi patnáct honů, a mnozí
Židé přišli Martu a Marii utěšit ve smutku nad jejich bratrem. Jakmile Marta uslyšela, že přichází Ježíš, vyšla
mu naproti, ale Marie zůstala doma. „Pane, kdybys tu byl, můj bratr by nezemřel!“ řekla mu Marta. „I teď ale
vím, že o cokoli Boha požádáš, to ti Bůh dá.“ „Tvůj bratr vstane,“ řekl jí Ježíš. „Vím, že vstane – při vzkříšení v
poslední den,“ odpověděla Marta. „Já jsem vzkříšení i život,“ řekl jí Ježíš. „Kdo věří ve mě, i kdyby zemřel,
bude žít. A každý, kdo žije a věří ve mě, nezemře navěky. Věříš tomu?“ „Ano, Pane,“ odpověděla. „Já jsem
uvěřila, že ty jsi Mesiáš, Boží Syn, který má přijít na svět.“ V hlubokém rozrušení přišel Ježíš až k hrobu. Byla
to jeskyně zavalená kamenem. „Odvalte ten kámen,“ řekl Ježíš. „Pane, už zapáchá,“ namítla Marta, sestra
mrtvého. „Vždyť je v hrobě čtvrtý den!“ „Neřekl jsem ti, že když budeš věřit, uvidíš Boží slávu?“ odpověděl jí
Ježíš. Když pak odstranili kámen od hrobu, Ježíš pozvedl oči a řekl: „Otče, děkuji ti, že jsi mě vyslyšel. Já vím,
že mě vždycky slyšíš, ale říkám to kvůli zástupu, který stojí kolem, aby uvěřili, že jsi mě poslal.“ Jakmile to
dořekl, zvolal mocným hlasem: „Lazare, pojď ven!“ Mrtvý vyšel, ovázán na nohou i na rukou pruhy (plátna) a
s tváří omotanou šátkem. Jejíž jim nařídil: „Rozvažte ho a nechte odejít!
V listopadu chodíme po hřbitovech. Vzpomínáme na své drahé. Je nám líto, že museli třeba i v mladém věku
opustit tento svět. Škoda, že se nemohou k nám vrátit jako Lazar, kterého vrátil Ježíš zpět do pozemského
života. Ale i Lazar pak ještě jednou definitivně zemře a čeká ho vzkříšení z mrtvých k věčnému životu. Je to
vzkříšení buď k věčnému štěstí v nebi, nebo k věčnému neštěstí v pekle.
Do konce světa ještě existuje očistec, takový stav, takový mezi stav, kde už má zemřelý nebe jisté, ale ještě si
odpykává trest za své hříchy, když jich zde na zemi dost nelitoval. Je to taková čekárna na nebe. Mysleme více
na věčný život v nebi a pomáhejme duším v očistci svými modlitbami.
P. Ivan Kudláček, farář mnichovickohrusické farnosti

Z tělovýchovy a sportu
Mladší přípravka
Turnaj Radošovice 1. října 2016
Sestava: Frinta, Hajná, Bajer, Hraba O., Tesařík J., Měrková, Čiháková, Sklenář V., Staněk, Honc.
Umístění: 5. místo. Nejlepší hráč turnaje Kačka Hajná
Turnaj Mukařov 8. října 2016
Sestava: Frinta, Hajná, Bajer, Hraba O., Staněk, Kalcovská, Sklenář V.
Umístění: 2. místo. Nejlepší hráč turnaje Vojta Sklenář.
Turnaj Pacov 22. října 2016
Sestava: Frinta, Hajná, Bajer, Hraba O., Tesařík J., Měrková, Sklenář V., Honc, Poljak.
Umístění: 2. místo. Nejlepší hráč turnaje Kačka Hajná.
Starší přípravka
Turnaj Svojetice 23. října 2016
Sestava: Hajný, Hruška, Kopecký, Hraba, Tesařík M., Tesařík D., Švarc, Sklenář V., Sklenář J., Slunéčko, Frinta.
Umístění: 1. místo. Nejlepší střelec turnaje Matěj Tesařík.
„A“ mužstvo
Zeleneč – Hrusice 3:2, Hrusice – Odolena Voda 6:3, Hrusice - Kunice B 3:2, Kostelec u Křížku – Hrusice 4:2
„B“ mužstvo
Hrusice –Babice 2:2, Doubek – Hrusice 7:0, Hrusice – Ondřejov B 5:3, Kostelec B – Hrusice 2:1
Dětská atletika Človíček
Několik informací z činnosti dětské atletiky v Hrusicích:
14.9.2016 proběhla na fotbalovém hřišti TJ Sokol Hrusice ukázková hodina atletického oddílu Človíček. Radost máme především
z hojného počtu malých sportovců, kteří se dění v doprovodu svých rodičů zúčastnili a prožili zábavnou a veselou hodinu s trenérkou
místního oddílu Hankou a její kolegyní Radkou.
Ve středu 5.10.2016 se konal první trénink malých atletů. Do našeho oddílu se přihlásilo celkem 22 malých sportovců ve věku 311let. Děti jsou rozděleny do dvou skupin, stejně jako minulé pololetí. Předškolní děti (3-6 let) začínají ve středu v 16.30 a starší (712 let) v 17.30.
Ti, kteří se ještě nezaregistrovali a mají zájem s námi trénovat, nás mohou kontaktovat na emailu:
atletika_hrusice@sportovniskolky.cznebo Hanka.vojirova@gmail.com, tel. 605230699, www.atletikaclovicek.cz (záložka Hrusice,
kde najdete veškeré informace a elektronickou přihlášku).
V tomto školním roce soutěžíme o atletický pohár mezi všemi atletickými skupinami (celý rok se děti budou moci zlepšovat;závodí za
sebe, ale především za tým; vyhodnocení bude v červnu).Závodíme ve skoku z místa, skoku do dálky, hodu, bězích na60m a 400m.
Přes zimu se budeme soustředit především na skok, hod a překážky.
Ke konci školního roku budeme také pořádat závody rodičů s dětmi a vyvrcholením sezóny budou velmi oblíbená atletická
soustředění konaná o letních prázdninách.
Obě skupiny dětí poctivě pracují na atletické abecedě a osvojení techniky hodu, skoku a běhu přes překážky. Tato příprava se jim pak
hodí při atletických hrách, při kterých zkouší základy štafety, člunkové běhy, slalomy, nízké překážky nebo třeba hody na cíl.
Vážení rodiče, jsme velice rádi, že máte o aktivity dětí zájem. V případě jakýchkoli dotazů se na nás neváhejte obrátit.
Atletický oddíl pořádá tréninky v Choceradech, Stříbrné Skalici, Pyšelích, Hrusicích, Struhařove, Praze 10 – Hostivaři a Praze 9 –
Vysočanech.
„Zveme všechny děti, aby si s námi přišly užít radost z pohybu.“
Trenérka atletiky Hana Vojířová,telefon 605230699, www.atletikaclovicek.cz
Rozpis cvičení 2016/2017 v sokolovně
Pondělí 17.00 – 19.30 hodin fotbal – přípravka žáci, trenér Matouš Staněk
Úterý 14.00 – 16.00 hodin atletika muži, vedoucí Ing. Zdeněk Slováček
16.30 – 18.30 hodin fotbal – přípravka žáci, trenér Matouš Staněk
18.30 – 20.00 hodin florbal Moutfield /placený nájem/ vedoucí Jiří Tobiáš
20.15 – 22.00 hodin florbal ženy, trenér Patricie Theven
Středa 16.30 – 17.30 hodin dětská atletika /mladší/, trenér Hana Vojířová
17.00 – 18.30 hodin dětská atletika /starší/, trenér Hana Vojířová
20.30 – 22.00 hodin florbal muži, trenér Jaroslav Franek
Čtvrtek 16.30 – 20.00 hodin, taneční soubor, vedoucí Mgr. Andrea Stocková
Pátek 13.30 – 15.30 hodin, atletika muži, vedoucí Ing. Zdeněk Slováček
16.00 – 18.30 hodin fotbal – přípravka žáci, trenér Matouš Staněk
18.30 – 20.00 hodin florbal žáci, trenér Jaroslav Franek
20.00 – 22.00 hodin volejbal, vedoucí Mgr. Jan Kopecký
Neděle 16.00 – 18.00 hodin florbal žáci, trenér Jaroslav Franek
Úklid v sokolovně provádí paní Lenka Kopecká, Hrusice č.ev.0272 tel. 604274113
Správce sokolovny vykonává pan Petr Hlavatý, Hrusice čp. 209, telefon 737454866
Žádám vedoucí a trenéry cvičebních hodin o maximální hospodárnost, to je zamezit zbytečnému svícení, udržovat pořádek, zajistit
přezouvání, po skončení cvičení provést kontrolu uzavření oken a uzamčení sokolovny, vrátek a vrat !!! UPOZORNĚNÍ: na přísný
ZÁKAZ zasahování do topného systému !!!
Ladislav Tesařík, předseda TJ Sokol

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

2.11.
3.11.
4.11.
7.11.
11.11.
17.11.
17.11.
18.11.
23.11.
25.11.
30.11.

Staňková Věra
Svoboda Stanislav
Vilímová Klementína
Beneš Petr
Míchková Magdaléna
Vávrová Alena
Indrová Alena
Svobodová Lenka
Svobodová Zdeňka
Indra Jaroslav
Slabihoudová Miroslava

č.p. 94
č.p. 57
č.p. 208
č.p. 184
č.ev. 0396
č.p. 107
č.p. 121
č.p. 100
č.p. 104
č.p. 121
č.p. 76

69 let
60 let
69 let
73 let
80 let
61 let
80 let
63 let
63 let
78 let
63 let

Všem jubilantům upřímně blahopřejeme !!!
Přihlásili se do Hrusic
Dne 21. října 2016 se k trvalému pobytu, Hrusice čp. 218 přihlásil Mgr. Jaromír Skalický a paní Kateřina Kafková se
synem Ondřejem.
Dne 26. října 2016 se k trvalému pobytu, Hrusice čp. 252 přihlásila paní Jana Lupačová. Srdečně vítáme v Hrusicích !!!
Úmrtí
V pátek 30. září 2016 ve věku 91 let zemřela vážená paní Jindřiška Burianová. Poslední rozloučení se zesnulou se
konalo ve středu 12. října 2016 v Nové obřadní síni v Praze na Olšanských hřbitovech. Vážená paní Jindřiška Burianová
byla pamětnicí rodiny našeho slavného rodáka Josefa Lady a pokud to její zdraví dovolovalo, vždy se zúčastňovala
Setkání rodáků a akcí, pořádaných k výročí Josefa Lady.
Čest její světlé památce !
Pracovní nabídka
ZŠ a MŠ MOZAIKA v Mnichovicích nabízí dvě volné pracovní pozice. Pomocná kuchařka – zástup za pomocnou
kuchařku, práce na DPP, pracovní doba od 7.30 do 16.00 hodin. Kontakt: 734 685 535.
Uklízečka do mateřské a základní školy, práce v odpoledních a večerních hodinách (nejdříve od 16.00 hodin), úvazek na
3,5 hodiny denně. Zašlete stručný životopis, fotografii na tana.kadlecova@montessorimozaika.cz
Dagmar Valentová, hospodářka ZŠ a MŠ Mozaika, telefon: 776 664 159, www.montessorimozaika.cz.
Nabídka kuřic
Farma Orlík nabízí špičkové vysokosnáškové nosnice ve výborné kondici, vakcinační program proti Markově nemoci,
kokcidióze, infekční bronchitidě, bursitidě, pseudomoru a aviární encefalomyelitidě. DOVOZ ZDARMA AŽ DO
KURNÍKU ! Termín dovozu: 1. – 4. listopadu 2016 – program HENDRIX GENETICS 17 - týdnů, cena 180,-Kč,
k odběru druhy Bovans Sperwer, ISA Brown, Moravia BSL, ISA Sussex. 2. – 6. ledna 2017 – program HENDRIX
GENETICS 17 – týdnů, cena 180,-Kč, k odběru pouze ISA Brown. 13 – 24. února 2017 – program DOMINANT 18 týdnů, cena 190,-Kč, k odběru všech 9 druhů. 6. – 17. března 2017 – program HENDRIX GENETICS 17 - týdnů, cena
180,-Kč. 15. – 26. Května 2017 – program HENDRIX GENETICS 18 – týdnů, cena 190,-Kč, k odběru všech 5 druhů.
Další rozvozové termíny je nutno objednat – dovezeme je přímo na Vaši adresu. Den a čas dodání Vám s předstihem
upřesníme telefonicky nebo e-mailem. Doprava je zdarma při objednání 10 a více ks. Pod 10 ks doprané 150,-Kč.
KONTAKT: e-mail: farmicka.orlik@seznam.cz, telefon 722 162 246.
Sponzorský dar
TJ Sokol Hrusice uzavřel smlouvu o poskytnutí nadačního příspěvku z prostředků RWE Energie s Nadací rozvoje
občanské společnosti. TJ Sokol obdrží na základě smlouvy nadační příspěvek ve výši 19.000,-Kč na nákup sportovních
souprav a vybavení pro mladší žáky fotbalu. Doba realizace je od 1.10.20160do 31.3.2017 s finančním vypořádáním do
15.5.2017. Nadační příspěvek byl poskytnut zásluhou paní Elišky Bínové, Hrusice čp. 42. Děkujeme.
Z Mnichovic (Hrusic) až do reprezentace ! – takto začíná rozhovor z hrusickými dvojčaty Filipem a Vojtou
Kurzovými, Hrusice čp. 95 v časopise Život Mnichovic č.7/2016.
Celý rozhovor je otištěn ve výše uvedeném časopise. A o koho se vlastně jedná? Jedná se o dva kluky – dvojčata z naší
obce, kteří to dotáhli svoji pílí až do reprezentace pozemního hokeje. Cituji úvod rozhovoru: Že se vám to zdá
nemožné? Možná v kopané či v tenisu se jedná téměř o utopii, ale v pozemním hokeji to možné je! Dva z takových
důkazů jsou dvojčata Filip a Vojta Kurzovi. Nejen o tom, jak trnitá je cesta za reprezentačním dresem, jsem si s nimi
povídal při jedné z jejich mála volných chvil – konec citátu – dále rozhovor.
Domácí škola
Od 1.9.2016 byl zvýšen nájem v sokolovně na 6.000,-Kč měsíčně.
Ladislav Tesařík, předseda TJ Sokol
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 48. Cena 6,- Kč, pro občany Hrusic do schránky ZDARMA. Všechna práva vyhrazena. Žádná část HH nesmí být rozšiřována bezpísemného
svolení majitelů práv.

