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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. )

Vážení a milí spoluobčané, vážení
čtenáři „ Hlasu Hrusic“!
Protože se blíží ty nejočekávanější a
nejkrásnější svátky v roce, svátky
vánoční, dovolte mi, abych Vám všem
občanům naší obce, rodákům a
přátelům naší obce, čtenářům „Hlasu
Hrusic“,
našim
chatařům
a
návštěvníkům naší obce, ze srdce popřál
prožití vánočních svátků v klidu a
pohodě v kruhu vašich rodin a
nejbližších přátel a současně Vám přeji
do Nového roku 2017 mnoho štěstí a
zdraví, osobních úspěchů, prostě vše
nejlepší!!!
Rok 2017 bude pro nás všechny občany
Hrusic, o to víc významnější, neboť
naše obec bude slavit významná výročí
našeho slavného rodáka národního
umělce Josefa Lady. 130 let narození
(1887) a 60 let úmrtí (1957).
Děkuji Vám za vše dobré, co jste v roce
2016 udělali pro naši obec, rodnou obec národního umělce Josefa Lady. Nesmírně si vážím,
každé lidské činnosti, která přispívá ke spokojenému životu nás všech a přispívá k dobrému
jménu a vzhledu naší obce. Prožívejme život v pokoře a vzájemné ohleduplnosti.
V hluboké úctě k Vám
Ladislav Tesařík
Starosta obce

Zprávy z obce
Svoz komunálního odpadu a bio odpadu v roce 2017
První svoz komunálního odpadu v roce 2017 je v úterý 10. ledna 2017 a následně každých 14 dní vždy v úterý sudé týdny. Měsíční
cyklus svozu komunálního odpadu bude v těchto termínech: 10. ledna, 7. února, 7. března, 4. dubna, 2. května, 30. května, 27. června,
25.července, 22. srpna, 19. září, 17. října, 14. listopadu, 12. prosince 2017. Ceny za svoz zůstávají stejné jako v roce 2016: popelnice
120l cyklus 1 x za 14 dní = 1.400,-Kč ročně, popelnice 240l cyklus 1 x za 14 dní = 1.900,-Kč ročně, popelnice 120l cyklus 1 x za
měsíc = 1.000,-Kč ročně. Dohoda se svoznou firmou: lednové svozy 2017, to jsou 10.1., 24.1., budou ještě na známku roku 2016. Po
tomto termínu, pokud nebude vylepena známka 2017, svoz nebude proveden !!! Známky na rok 2017 jsou k dispozici na Obecním
úřadě a budou vydávány pouze proti úhradě poplatku za rok 2017, včetně známek na BIO odpad. Cena BIO odpadu pro majitele
popelnic: popelnice 120l – 780,-Kč ročně, popelnice 240l – 1.010,-Kč ročně. Prodej tašek na separovaný sběr /papír, plast, sklo/ cena celého setu 85,-Kč, prodej igelitových pytlů ASA na komunální odpad – cena 60,-Kč za kus. Termíny odvozu separovaného
sběru: plasty – každý týden ve čtvrtek, papír - každých 14 dní v pondělí přede dnem svozu komunálního odpadu, sklo – 1 x za měsíc
v úterý, vždy po 4 týdnech – začátek 10. Ledna 2017. A ještě upozornění od svozné firmy ASA: v případě nevystavení nádoby se
nebude provádět náhradní svoz z kapacitních důvodů a pro bezproblémové obsloužení nádob firma doporučuje vystavovat nádoby již
den předem večer.
Vyhodnocení BIO odpadu do kontejneru – v letošním roce obec zajistila novou neplacenou službu, kdy občané mohli využívat
odkládání BIO odpadu do přistavěného kontejneru u Obecního úřadu. S potěšením konstatuji, že tato služba byla hojně využívána a
splnila svůj účel. Snížilo se pálení listí a větví v obci, což výrazně přispívá k lepšímu ovzduší. Všem občanům, kteří se do systému
zapojili děkuji a věřím, že i těch několik jedinců, kteří ještě zbytečně na zahradách pálí mokré listí, trávu a větve, se do systému v roce
2017 zapojí. V případě většího množství BIO odpadu obec nabízí za mírný poplatek odvoz tohoto odpadu ze zahrady a uložení do
kontejneru. V roce 2017 tato služba bude pokračovat. Na základě uzavřené smlouvy se svoznou firmou je tato služba pro naši obec
zdarma.
Nová služba - Projekt „Stop lhostejnosti!“
Po zavedení BIO odpadu a odkládání kovového šrotu /plechovky a jiné/ do nádob u Obecního úřadu, obec zajistila pro rok 2017
novou službu – sběr použitého jedlého oleje. Obec uzavřela 1.12.2016 smlouvu na dobu neurčitou s firmou pana Libora Černohlávka,
Jakub 38, Církvice na bezplatnou obsluhu sběrných nádob o objemu 240 l pro sběr použitého jedlého oleje – výhradně rostlinného
původu. Nádoba je již umístěna u Obecního úřadu, vedle nádob na kovový šrot. Nádoba je uzamčena s otvorem do kterého se vhazují
uzavřené PET láhve s použitým jedlým olejem. Pokud někteří občané vlévali použitý jedlý olej do obecní kanalizace /což je přísně
zakázáno/, mají možnost tento druh odpadu ekologicky likvidovat!
Mikulášská nadílka
V sobotu 3. prosince 2016 se konala tradiční Mikulášská nadílka pro děti. Bohatá nadílka, především ovoce, kterou obec pro děti
připravila, byla zásluhou sponzorů. Díky firmě BILLA a především paní Ludmile Pospíšilové, bylo dostatek sladkostí a díky SOH
/Spojené osady Hrusic/ dostatek finančních prostředků na zajištění celé akce. Všem patří veliké poděkování.
Oprava pomníku 1.sv.války.
Generální oprava pomníku byla ukončena. Byly obnoveny již nečitelná jména a příjmení hrdinů, kteří padli v první světové válce,
udělán celý nový žulový podstavec, opraveno zábradlí. Pomník dostal důstojnou tvář, kterou si s úctou k padlým zaslouží.
Opravu prováděla firma „Kamenosochařství Pánek“ z Říčan. Majitel této firmy je Bohumil Pánek, který je současně vnukem pana
Pánka, který byl autorem tohoto pomníku v roce 1921 a synem pana Pánka, který zřídil pomník pro bustu Josefa Lady v roce 1998.
Tradice tak byla zachována.
Výzva
Vyzývám občany, u kterých v ulici nesvítí nebo bliká veřejné osvětlení, aby toto ohlásili na Obecní úřad. Následně obec zajistí
opravu. Děkuji.
Zasedání Zastupitelstva obce dne 16. Listopadu 2016.
Plné znění zápisu z tohoto jednání najdete na webových stránkách obce. www.obec-hrusice.cz
Z usnesení: zastupitelstvo schválilo – rozpočtové opatření č.1 a č.2., prodej starého přívěsu za traktor za částku 12.100,-Kč /včetně
DPH/, uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi Krajským úřadem a obcí o finančním příspěvku na obnovu lesních porostů v obecních
lesích ve výši 16.300,-Kč, příspěvek 21.670,-Kč na rok 2017 na realizaci protipovodňových opatření v povodí řeky Sázavy /týká se
Mnichovky/, finanční příspěvek ve výši 10.000,-Kč Ladovu národopisnému souboru z Hrusic na nákup hudebního nástroje, převod
pozemku č.p.1191/1 /fotbalové hřiště/ v roce 2017 do vlastnictví obce / v současné době církevní majetek/, finanční příspěvek ve výši
10.000,-Kč TJ Sokol Hrusice-fotbalovému oddílu na osvětlení fotb. hřiště, prodej obecních pozemků č.p.1000/2 o výměře 548 m2, a
pozemků č.p.946 a 947 o celkové výměře 4.740 m2, k.ú.Hrusice, právní pomoc při procesních věcech rozhodování zastupitelstva,
inventurní komisi ve složení Ladislav Tesařík, Ing. Pavel Vávra, Alexandra Ulrichová, Rudolf Čoudek. Neschválilo: finanční
příspěvek MAS ve výši 81.777,-Kč na roky 2016-2023. S veškerou úctou Ladislav Tesařík, starosta obce
Z dopisů čtenářů
Náš domov – podzim
Hrusické kaštany – původně zde bylo těchto stromů více. Při budování dešťové kanalizace v minulosti ve směru u návsi k potoku
zde zůstali jen tři. Přesto na podzim je o kaštany velký zájem. Děti si je sbírají nejen na hraní, ale i na výrobu různých zvířátek.
Hledají je pak ještě ve spadaném listí. V době když chodívala do školy naše generace jsme je také sbírali, hlavně pro zoologickou
zahradu v Praze. Do školy si pro kaštany pokaždé přijeli. Važme si starých stromů, které nám připomínají i naše mládí a současně
krášlí i naši obec. Na jaře, když kaštan rozkvete je opravdu krásný. O kaštanu se také v jedné básni říká: „A těm, kteří v srdci radost
necítí, kaštan v máji všechny květy rozsvítí“. Škoda, že musel být poražen i vysoký topol nahoře na „Hlavačově“. Také jeden velký
pamětník Hrusic, mohl zde stát třeba dodnes.
V současné době roste jeden hrusický kaštánek /ještě mladý/ až na Ukrajině.
Marie Hanušková, Hrusice čp. 7
P.S. Jako malá holka si dobře pamatuji kaštan, již jako vysoký strom. Kaštanům musí být určitě 100 let, nebo do nich schází opravdu
jen maličko. Jejich omezení je, že rostou přímo u hranice silnice.

Poděkování
Dne 7. prosince 2016 jsem se dožil 85 let, což je jistě významné životní jubileum. Díky mnoha přátelům a kamarádům
z řad chatařů a milované obce jsem své narozeniny mohl zcela výjimečně a slavnostně oslavit v sobotu 3. prosince ve
slavné hospůdce U Sejků, kde jsem o řadu let dříve vytvořil na zdech ty správné dekorace podle Mistra Lady. Velice mne
to potěšilo a dojalo. Za to všechno a za vzácné dary bych jim chtěl touto cestou poděkovat a pokud mi to zdraví dovolí,
chtěl bych jim to svou další prací trochu vrátit. Bylo to vzácné ocenění mé činnosti v Hrusicích a za projevené přátelství
děkuji a jsem na ně hrdý!
Miloslav Milostný, šerif SOH
Jménem svým a jménem Obecního úřadu se i já připojuji k blahopřání tohoto významného životního jubilea a
současně děkuji za všechno, co jsi pro své milované a naše Hrusice udělal a věřím, že ještě uděláš. Děkuji Ladislav
Tesařík
Z tělovýchovy a sportu – fotbal podzim 2016
Mladší přípravka – turnaj Vyžlovka 5. listopadu 2016 – výsledky:
Hrusice – Vyžlovka 0:3, Hrusice – Radošovice B 2:3, Hrusice – Mukařov 2:2, Hrusice – Louňovice 4:2, Hrusice –
Radošovice A 1:9.
Děti z mladší přípravky ukázaly, že se v Hrusicích rodí další skvělá generace fotbalistů a fotbalistek. Na podzim dokázaly
vybojovat celkové 4. místo, přestože byly mnohem mladší /průměrně o 2 roky/ než všichni ostatní.
Starší přípravka – turnaj Kostelec u Křížku 6. listopadu 2016 – výsledky:
Hrusice – Ondřejov 6:1, Hrusice – Kostelec 11:0, Hrusice – Svojetice 4:0, Hrusice – Čestlice 11:0, Hrusice – Světice 3:0.
Starší přípravka dokázala s velkým náskokem vyhrát svoji skupinu a probojovala se do ELITNÍ DIVIZE. Poslední turnaj
ve Světicích byl bez náhrady zrušen /2x odložen pro nezpůsobilý terén a nakonec zrušen/.
Všechny děti je potřeba pochválit, protože cesta za postupem nebyla vůbec jednoduchá. Bylo totiž 7 skupin a postupovalo
jen prvních šest nejlepších /vítězů skupin/. Patřili jsme k nejmladším družstvům, proto je postup do Elitní divize o to
cennější. Soupeři v Elitní divizi: Hovorčovice 2007, Hovorčovice 2006, Říčany, Vyžlovka 2006, Kunice.
„A“ mužstvo – hraje Okresní přebor – výsledky:
Zeleneč – Hrusice 3:2, Hrusice – Odolona Voda 6:3, Hrusice – Kunice B 3:2, Kostelec – Hrusice 4:2, Hrusice – Radonice
3:4np, Zápy B – Hrusice 2:1, Hrusice – Senohraby 3:2, Mnichovice – 7:2. Umístění: 9. místo 17 bodů, skóre 33:34
„B“ mužstvo – hraje IV. třídu skupinu B – výsledky:
Hrusice – Babice 2:2, Doubek – Hrusice 7:0 /kontumačně 0:3/, Hrusice – Ondřejov B 5:3, Kostelec B – Hrusice 2:1,
Hrusice – Březí 3:2, Radošovice – Hrusice 2:1, Hrusice – Senohraby B 3:3, Světice – Hrusice 6:6. Umístění: 11. místo,
14 bodů, skóre 31:49.
Lad.Tesařík, předseda TJ
"Den přeslavný jest k nám přišel..."
"Na den svatého Martina... haleluja..." prozpěvuji si cestou domů melodii krásné staré lidovky neb jsem ji již tolikrát
slyšela zpívat děti v autě, v sokolovně v Hrusicích, na zkouškách. Není už sv. Martina, ale sv. Lucie, tak myslím na to, že
ve čtvrtek na zkoušce Andrea dětem určitě připomene některé pranostiky a zvyky týkající se Adventu a Vánoc. Třeba o
bíle oděných "Luckách", které v předvečer svátku obcházely stavení s nožem a metlou v ruce... Hned mi naskakuje další
písnička "Den přeslavný jest k nám přišel.." Není divu, děti z Ladova národopisného souboru z Hrusic mají za sebou
zrovna dvě předvánoční vystoupení - jedno v Senohrabech a druhé v Domově Sue Ryder na Praze 4 na Vánočním
jarmarku, kde sklidily velký úspěch.
Za poslední rok se děti pod vedením Andrey Stockové ve spolupráci s dalšími hudebně zaměřenými rodiči a kolegy
posunuly zase o krok dál. Zvýšil se počet dětí, muzika se rozrostla, děti hudebně vyzrávají. Soubor se stal také členem TJ
Sokol Hrusice, v létě zvládl hudební soustředění na horolezecké chalupě ve Vrátu. Děti dopoledne zkoušely, odpoledne
slaňovaly, chodily ve skalách.. Přesto večer nebylo poznat, že by byly unavené, naopak, vydržely hrát a zpívat až do
pozdních hodin.
Na čtvrtou adventní neděli se soubor krátce představí i doma, v Hrusicích, na tradičním Vánočním zastavení u busty
Josefa Lady. Přijďte se podívat! www.laduvsoubor.com
Pavla Bajerová
Z Hrusické školky
Čas letí v naší školce závratnou rychlostí. Než jsme stačili naučit nové děti pár dovednostem, je tady konec roku a s ním
krátké bilancování. Ve školce jsme od září shlédli 5 divadelních představení a čeká nás ještě divadelní představení ,,Když
je v pekle neděle" v KC v Kamenici. V neděli 27.11. byla již tradiční lampionová procházka. Děti s rozsvícenými
lampiony, baterkami a jinými světýlky se opět prošly po Hrusicích od obecního úřadu po hlavní silnici ke školce, kde na
ně čekalo rozsvícení vánočního stromu. Tajuplná cesta tmou, napečené dobroty a nakonec zpívání koled přivolalo
vánoční atmosféru. Doufáme, že si to i tentokrát děti užily a s nimi i jejich rodiče.
Kdo by čekal úbytek dětí po Mikulášské nadílce, ten by byl zklamaný, všechny děti byly shledány hodnými, takže čerti
měli smůlu. Od 7.12. nás čeká plavecký výcvik, absolvujeme 10 lekcí a doufáme, že se děti naučí novým dovednostem.
Čekají nás i zábavné činnosti. Děti si před vánoční besídkou upečou a ozdobí vánoční perníčky, samozřejmě za pomoci
učitelek a tety kuchařky. A pak už vyvrcholení celého adventního času a tím je vánoční besídka, na kterou se děti pilně
chystají a těší, ale na co se těší úplně nejvíc je tzv. nadílkové dopoledne, kdy nám Ježíšek nadělí dárky.
Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem sponzorům z řad rodičů i veřejnosti. Děkujeme vám všem za přízeň a za celý
pracovní kolektiv mateřské školy přejeme všem příjemné prožití vánočních svátků a do Nového roku 2017 hodně zdraví a
pohody.
Jarmila Malinová, učitelka Mš

hrusická domácí kronika
V prosinci oslavili a v lednu 2017 oslaví své narozeniny tito občané a občanky:
6.12.
6.12.
8.12.
9.12.
12.12.
13.12.
13.12.
16.12.
23.12.
24.12.
25.12.
26.12.

Kříčka Květoslav
Jirků Marie
Naštický Slavomír
Ing.arch.Staněk Jaroslav
Svoboda Vladimír
Bubeník Miroslav
Plechatý Milan
Šaldová Marie
Všivanská Eva
Boušková Eva
Nováková Ludmila
Brabcová Marie

č.p. 49
č.p. 76
č.p. 163
č.p. 214
č.p. 159
č.ev. 0404
č.p. 236
č.p. 134
č.p. 72
č.ev. 0109
č.p. 4
č.p. 9

56 let
88 let
57 let
64 let
73 let
59 let
65 let
87 let
79 let
74 let
66 let
70 let

2.1.
6.1.
6.1.
9.1.
9.1.
10.1.
12.1.
13.1.
16.1.
17.1.
18.1.
22.1.
22.1.
25.1.
28.1.

PhDr.CSc.Hemelík Martin
Procházka Josef
Ing.Slováček Zdeněk
Kopecká Alena
Ing.Jíra Ivan
Ing.Staněk Vladimír
Kalina Bohumil
Novotná Alena
Škobis Josef
Vávrová Stanislava
Kováříková Ivana
Ing.Brabec Karel
Táborská Vanda
Benešová Jana
Strýčková Slávka

č.p. 73
č.p. 162
č.p. 142
č.p. 25
č.p. 168
č.p. 188
č.ev. 0169
č.ev. 0238
č.p. 10
č.p. 147
č.p. 177
č.p. 47
č.ev. 0260
č.p. 184
č.p. 110

60 let
65 let
77 let
73 let
73 let
69 let
60 let
68 let
70 let
83 let
55 let
70 let
88 let
72 let
79 let

Všem jubilantům upřímně blahopřejeme !!!
Přihlásili se do Hrusic
Dne 31. října 2016 se k trvalému pobytu, Hrusice č.ev. 0340 přihlásila paní Renáta Janovská.
Srdečně vítáme v Hrusicích !!!
Dne 31. října 2016 se k trvalému pobytu, Hrusice č.ev. 0387 přihlásili manželé Markéta a Adam Prokopovi se synem Vítem.
Srdečně vítáme v Hrusicích !!!
Úmrtí
V sobotu 5. listopadu 2016 po těžké nemoci zemřel vážený pan Pavel Nagy, Hrusice čp. 61. V pátek 11.11. v malé obřadní síni ve
Strašnicích se konalo poslední rozloučení se zesnulým. Veliká účast smutečních hostů svědčila o oblíbenosti Pavla. Byl to slušný a
pracovitý člověk. Za květinové dary a velkou účast hasičů a kamarádů z Hrusic upřímně děkuji. Standa Čihák, Hrusice čp.61
Pozvánka
Na VALNOU HROMADU Sboru dobrovolných hasičů, která se koná v pondělí 26.12.2016 od 16.00 hodin v místní sokolovně.
Srdečně zvou hasiči.
Kulturní nabídka
V sobotu 21. ledna 2017 pořádá svůj tradiční „Hasičský ples“ Dobrovolný sbor hasičů v Hrusicích. Bohatá tombola, občerstvení.
Srdečně zvou hasiči.
Taneční pro dospělé-sokolovna Stránčice /13.sezóna/
S1: Začátečníci 15:15 – 16:50, S2: Mírně pokročilí 17:00 – 18:35, S3: Středně pokročilí 18:45 – 20:25, S5: Speciál 20:35 – 22:15.
Všechny uvedené kurzy začínají v neděli 8. ledna 2017. Info: tel. 603 238 090, e-mail: vasova@volny.cz, www.tanecni.net
Ze života římskokatolické hrusické farnosti
ADVENT a VÁNOCE
Známe rok občanský (1. 1. až 31. 12.), dále školní (září až červen), zahradníkův (jaro, léto, podzim, zima)…
Ale je také církevní rok. Začíná Adventem. To jsou 4 neděle před Vánocemi a pár všedních dnů. Lidstvo dlouho
čekalo na Vykupitele. Nevědělo, kdy přijde. Panna Maria Ježíše počala z Ducha Svatého a prožívala 9 měsíců před
narozením Krista. V některých kostelích (např. v Praze u Panny Marie na Karlově) mají devět týdnů před
Vánocemi Devítníkovou pobožnost. Modlí se zde před milostným obrazem Matky Boží v požehnaném stavu.
Advent pro mnohé znamená jen úklid doma, pečení cukroví a shánění dárků. Samotné těšení se na oslavu Kristových narozenin se jim
nějak z toho adventního programu vypařilo. Advent křesťana znamená hlavně úklid v duši, aby se do ní mohl o Vánocích narodit
Pán Ježíš ve svatém přijímání.
Vánoce v Hrusicích - Ladovy Vánoce - sníh a sáňky, to vše pokaždé nevyjde. Krásný je předvečer Vánoc, kdy v kostele děti
zpívají a hrají při mši svaté koledy. Čekají dárky od Ježíška, ale sami svými zpěvy a hrou na hudební nástroje Ježíškovy dávají
dárky. Mnozí dospělí přijdou do kostela aspoň na Vánoce. Není to moc, ale i tak dobře.
Kéž prožijeme Advent a Vánoce křesťansky. Oblečme se v Adventu do výzbroje světla, abychom měli o Vánocích radost z Krista,
který je světlo ze světla.
P. Ivan Kudláček, farář mnichovicko-hrusické farnosti
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 47. Cena 6,- Kč, pro občany Hrusic do schránky ZDARMA. Všechna práva vyhrazena. Žádná část HH nesmí být rozšiřována bezpísemného
svolení majitelů práv.

