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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
Vážení spoluobčané, vážení čtenáři Hlasu Hrusic, vážení návštěvníci naší obce,
v letošním roce 2017 naše obec oslaví významné výročí našeho slavného rodáka národního umělce
Josefa Lady – 130 let od narození a 60 let od úmrtí /1887-1957/, a proto dovolte si toto výročí důstojně
připomenout. Jakoby i příroda se připojila k tomuto výročí a po mnoha letech „Ladovskou zimou“
toto výročí důstojně zahájila.
Náš Josef Lada – umělec spjatý s tradicí českého venkova.
Málokterý náš malíř, ilustrátor, karikaturista i spisovatel se může pochlubit tak rozsáhlým dílem jako
Josef Lada, přičemž drtivá většina jeho díla vykazuje mimořádnou kvalitu. A kvantitu – zde míněno
v nejlepším slova smyslu – mu nebyla nikdy na obtíž. Jako malíř samouk, nepočítejme zde krátkou dobu, kterou strávil na Uměleckoprůmyslové škole, se vypracoval mezi naše nejuznávanější umělce a pokud kdy nějaký kritik o tom zapochyboval, tak dnes už snad
nepochybuje. Byl umělcem vskutku národním, i když toto spojení už v dnešní době není tak populární. Jeho oblíbenost a vážnost mezi
lidmi – jak se říká – ve věku od 3 do 99 ler, je již po mnoho desítek let trvalá. Počet obrázků, takzvané volné tvorby, dnes už nikdo
nespočítá. Léta uváděný počet přes 400 děl nyní revidujeme na číslo kolem 550 a každým rokem můžeme i kvůli nově objevené
variantě jeho díla přidat další položku. Daleko rozsáhlejší je Ladova práce ilustrátorská. Udávané číslo 15 000 děl lze považovat za
velmi přibližné, bohužel ani v tomto případě počet jeho barevných a černobílých ilustrací v knihách pro děti i dospělé, v novinách či
časopisech, těžko snese přesnější odhad.. Podstatnou část života prožil jako karikaturista, humorné nebo politické kresby, kterým je
nyní okolo 100 let, jsou často aktuální i v dnešní, poněkud jiné, době. Josefa Ladu můžeme považovat i za zakladatele naší komiksové
tvorby. Značnou část jeho díla tvoří také ilustrace pro dospělé, z nichž lze uvést celosvětově úspěšné kresby k dílu Jaroslava Haška, a
to zejména ke knize „Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války“. Spojením textu a ilustrací vzniklo kongeniální dílo dodnes
vycházející po celém světě.
Josef Lada se neztratil ani jako spisovatel, svým životem a dílem nás provedl v knize „Kronika mého života“ a jedny z nejlepších
českých pohádek také sám vytvořil v knihách „O kocouru Mikešovi“, „O chytré kmotře lišce“, „Nezbedné pohádky“ nebo „Bubáci a
hastrmani“. Své umění ilustrátora mnohokráte předvedl nejen ve svých knihách, ale i v dílech pro jiné autory. Kdo by neznal Ladovy
kresby pro Jiřího Horáka, Jana Drdu, K. J. Erbena, Boženu Němcovou a mnoho dalších. Ilustrace pro děti můžeme právem považovat
za jeden z vrcholů jeho díla a vůbec celé naší dětské ilustrátorské školy. Letos oslavíme neuvěřitelných 130 let od narození Josefa
Lady, a také bohužel, 60 let od jeho úmrtí. Celou tuto dlouhou dobu je tu ale Josef Lada a jeho unikátní dílo s námi. Kupujeme nová a
nová vydání jeho knížek, věšíme si na zeď jeho kalendáře, posíláme si – i v dnešní přetechnizované době – jeho vánoční i velikonoční
pohlednice, sledujeme pohádky a večerníčky dle jeho příběhů a hlavně navštěvujeme výstavy jeho obrazů a ilustrací, které svou
jedinečností zasáhly celé generace včetně naší. Každý návštěvník si v duchu uvědomuje tu radost a nádheru, jakou nám tento
skromný chlapec z malé vesničky Hrusice zanechal ve svém celoživotním díle.
Příště článek z besedy u Josefa Lady v roce 1954.
L.T.
Počet obyvatel – demografie
Ke dni 31.12.2016 měla naše obec celkem 827 obyvatel, z toho 419 žen a 408 mužů. Narodilo se 7 dětí, 4 děvčata a 4 chlapci, 23
občanů se trvale přihlásilo a 4 občané zemřeli. V letošním roce se dožije naše nejstarší občanka vážená paní Marie Vávrová 94 let a
nejstarší občan vážený pan Antonín Vávra 88 let. Blahopřejeme !!!. Z celkového počtu obyvatel mládež do 15 let 204 občanů.

Upozornění pro rodiče
V případě narození dítěte, žádám rodiče o návštěvu Obecního úřadu s kopií rodného listu. Obecní úřad následně zajistí záznam do
registru obyvatel /vlastní/ + do evidence obyvatel s rozšířenou působností MÚ Říčany.
Platby za pronájem hrobového místa
Znovu připomínám, že někteří občané, kteří mají na našem hřbitově pronajatá hrobová místa, nebo urnové schránky, nemají dosud
prodlouženy nájemní smlouvy a uhrazen poplatek. Ve většině případů nájemní smlouvy končily 31.12.2015. Smlouvy se prodlužují
na dalších 10 let za částku 1.200,-Kč.
Změna knihovníka
Od 1. prosince 2016 došlo ke změně knihovníka v obecní knihovně. Nově se vrací paní Eva Boušková, Hrusice čp. 89, telefon
723 355 119. Otevírací doba: neděle 13 -14 hodin.
Nové zábradlí u kostela
Na základě žádosti návštěvníků kostela Obecní úřad zajistil výrobu a montáž zábradlí u hlavního vchodu u našeho kostela sv.
Václava. Výrobu a montáž provedl pan Miroslav Bubeník, Hrusice č.ev.0404. Financoval Obecní úřad.
Jarní úklid
Letošní zima si vyžádala větší zimní údržbu v podobě posypu štěrkem. Obec v jarních měsících zajistí hromadné čistění místních
komunikací po posypovém štěrku, nicméně žádám občany, o zajištění úklidu před svými domy. Posypový štěrk mohou použít pro
zpevnění vjezdů u svých obydlí a zpevnění krajnic komunikací.
Výstavba veřejného osvětlení do Hrušova
Tato akce se bohužel nepodařila realizovat v loňském roce, jak bylo plánováno. V rámci územního řízení z 31 dotčených vlastníků
pozemků stavbou, jeden vlastník podal námitky ke stavbě. V současné době Stavební úřad vypořádává námitky. Na základě tohoto
zdržení Obec s dodavatelem stavby ELMOZ CZECH uzavřela dodatek ke smlouvě s termínem ukončení stavby 20.7.2017. /Jedná se
o instalaci 12 nových osvětlovacích těles/
Vítání občánků
V sobotu 25. února 2017 od 15.00 hodin se v Mateřské škole koná v pořadí již po jedenácté vítání nových hrusických občánků. Letos
celkem přivítáme 10 nových občánků.
Oprava kotle v Mateřské škole
V únoru byla provedena výměna čerpadla u plynového kotle, které dosloužilo. V této souvislosti bylo konstatováno odbornou firmou,
že systém vytápění školky není dobrý. Potrubní vedení vytápění není optimální a patří spíš do rod. domku než do takto velké veřejné
budovy. Z tohoto důvodu o prázdninách bude provedena úprava plynového topení.
Výlov Hubačovkého rybníka
Na základě oznámení Rybářského svazu v Říčanech bude v sobotu 25. 3. 2017 proveden výlov.
Přijďte se podívat.
Odpadové hospodářství
BIO odpad. Systém zůstává stejný jako v roce 2016. Občané kteří mají popelnici – svoz 1 x 14 dní pondělí - liché týdny. Zahájení
10. 4. 2017, ukončení svozu 4. 12. 2017. Kontejner v ohradě Obecního úřadu – otevřeno čtvrtek 18 -19 hodin, pátek 9 -17 hodin,
sobota 9 -17 hodin. Zahájení od 16. 3. 2017. Odvoz papíru byl změněn na cyklus 1x týdně – pondělí. V této souvislosti žádám o
sešlapávání papírových krabic před uložením a uzavírání kontejnerů.
Svoz nebezpečného odpadu
První letošní mobilní svoz nebezpečného odpadu se koná v sobotu 22. dubna 2017. Stanoviště odběru je na parkovišti u Obecního
úřadu. Čas příjezdu svozového vozu ASA Říčany je v 9,10 hodin, nakládka cca 20 minut. Druhy nebezpečných odpadů, které se
budou odebírat: olověné akumulátory, lednice, televizory, zářivky, staré léky, suché články, monočlánky, olejové filtry, oleje,
odmašťovací přípravky,, lepidla, kyseliny, nádoby od barev,, rozpouštědla, vývojky a ustalovače případně jiné. Nebude se odebírat:
železný šrot, pneumatiky, znečistěné stavební materiály (azbestová krytina a jiné) POZOR! Nebezpečný odpad se může odkládat na
stanoviště pouze v den svozu od 8.00 hodin !!! Nebezpečný odpad bude přebírat pracovník obce. Telefon – Petr Vykysal – obchodní
zástupce FCC 323 601 617, 602 394 718
Termíny svozů separovaného sběru: plasty – každý čtvrtek, papír – každé pondělí, sklo – 1x měsíčně, kovový odpad 1x měsíčně /2
nádoby u OÚ/, použitý jedlý olej rostlinného původu – dle potřeby /1 nádoba u OÚ/. Pro třídění separovaného sběru již v domácnosti
lze použít sadu tašek /3x omyvatelná taška - papír, sklo, plast/. Cena celého setu je 85,-Kč a k dostání na Obecním úřadě.
Oční péče o seniory
Nadační fond Josefa Hycla zlepšuje dostupnost lékařské péče pro seniory. Zajišťuje oční péči pro seniory starší 65 let včetně
objednání a dopravy. Objednávky na telefonu 277 004 424, e-mail praha@medbus.cz, www.medbus.cz Nadační fond zajistí termín
vyšetření (smluvní péče zdarma, hrazeno zdravotní pojišťovnou), dopravu k lékaři i zpět, vše zdarma.
Životní podmínky 2017 – výběrové šetření v domácnostech
Český statistický úřad organizuje v roce 2017 v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, výběrové šetření o
životních podmínkách domácností v ČR. Šetření se uskuteční na území celé ČR v 11 460 domácnostech. Všechny domácnosti byly do
šetření zahrnuty na základě náhodného výběru počítačem. Vlastní šetření se uskuteční v době od 4. února do 28. května 2017.
Pracovníci zapojení do šetření se budou prokazovat průkazem tazatele a příslušným pověřením. Všichni pracovníci zúčastnění na
zjišťování a procesu zpracování jsou vázáni mlčenlivostí o všech šetřených skutečnostech ve smyslu § 16 zmiňovaného zákona o
státní statistické službě. Pověřený pracovník řízením šetření: Bc. Zuzana Mašková
telefon 274053195, 731439298.
Hledáte nového poskytovatele internetu?
KOSMONET Vám nabízí mnoho výhod: rychlý a kvalitní internet, garantované rychlosti – žádné „až“, výběr z několika tarifů,
připojení zcela zdarma – po dobu poskytování služeb, bez vázanosti, možnost sezónního přerušení služeb – vhodné např. pro
chataře, záloha připojení – ani v případě havárie na hlavní konektivitě nezůstanete bez internetu, nadstandardní servis – jsme tu pro
vás denně vč. víkendů a svátků a to od 8.00 – 22.00 hodin. Už nehledejte, zvolte KOSMONET!
Kontakt: telefon: 731 205 090, Inko@kosmonet.cz, www.kosmonet.cz
S veškerou úctou Ladislav Tesařík, starosta obce

Ze života římskokatolické hrusické farnosti
Vánoce skončily v neděli po Třech králích, v den, kdy jsme slavili Svátek Křtu Páně. Až do Popeleční středy
můžeme sledovat momentky ze tříleté činnosti dospělého Ježíše.
Když byl Jan uvězněn, přišel Ježíš do Galileje a kázal Boží evangelium: „Naplnil se čas a přiblížilo se
království Boží. Čiňte pokání a věřte evangeliu.“ Když šel podél Galilejského moře, uviděl Šimona a jeho
bratra Ondřeje, jak vrhají síť do moře; byli totiž rybáři. Ježíš jim řekl: „Pojďte za mnou a učiním z vás
rybáře lidí.“ Ihned opustili sítě a šli za ním. O něco dále uviděl Jakuba Zebedeova a jeho bratra Jana; ti byli
na lodi a spravovali sítě. Hned je povolal. A zanechali na lodi svého otce Zebedea s pomocníky a šli za ním. (Mk 1,14-20)
„Pojďte za mnou, a učiním z vás rybáře lidí.“
Pochutnávali jsme si na Štědrý večer na kapru. Apoštolové si mohli myslet: teď máme jíst lidi? Být lidožrouty? To jistě ne. Ryba je
doma ve vodě. Vylovit ji, to znamená její konec. Skončí na pekáči. Vylovit člověka z vody = to je jeho záchrana. Ve vodě není náš
domov. Náš domov je v nebi. Mnozí na to nemyslí a úkolem apoštolů tedy bylo, aby vedli lidi do nebe, aby jim ukazovali jiný svět
než je moře tohoto světa. Kéž nám jde o záchranu duší pro nebe.
PODĚKOVÁNÍ:
V Hrusicích se objevilo v polovině prosince u schodů do kostela pěkné zábradlí. Velký dík patří obecnímu úřadu v čele s hrusickým
panem starostou Ladislavem Tesaříkem.
P. Ivan Kudláček, farář mnichovicko-hrusické farnosti
Hrusická školka
Vážení čtenáři,
chtěla bych vás informovat o dění u nás v mateřské škole. 6. ledna nás ve školce navštívila skupina děvčat, převlečená za 3 krále, byla
to Petra Hlavatá, Šárka Hlavatá a Karolína Kožnerová, krásně nám zazpívala a my jsme jim přispěli do sbírky. Děvčata, všechna
chodila do naší školky, mi sdělila, že mají ještě dvě skupiny - Tomáše Bubeníka, Emu Bubeníkovou a Toníka Ladu, a další - Kristýnu
Stockovou, Katku Bajerovou a Anežku Ladovou. Pokud přišli i k vám a přispěli jste jim nějakou finanční částkou, sděluji vám, že
peníze, které vybrali, mi předali19. ledna, kdy mě do školky přišli navštívit. Tato tradice trvá již od otevření naší školky - to je od
ledna 2006 ( Mš byla otevřena v listopadu 2005). A ještě dodatek k této akci, který byl pro mně velice dojemný a potěšující: v sobotu
7.ledna jsem potřebovala dokončit nějakou práci ve školce a když jsem přicházela po chodníku k budově Mš, čekal tam na mě krásný
vzkaz od ,,nejstarších"
tří králů - Kristýny, Anežky, Kačky - K+M+B 2017, děvčata se tam celými jmény podepsala a napsala ,, na školku se nezapomíná".
Byla to všechno úžasná shoda okolností, protože kdybych tam nejela v sobotu, vzkaz bych nenašla, protože v pondělí ráno by byl
zapadaný sněhem. Takže děvčata ještě jednou díky a nejen za penízky, které využijeme při našich aktivitách.
30. ledna k nám přijelo Divadlo „Koloběžka“ s představením „Rodinka Palečkovic aneb jak vyzrát na bacily“ - pohádka veselá,
vtipná a poučná, moc se nám líbila. 9.2. jsme měli v plánu další pohádku, ale protože i k nám dorazila ,,chřipková epidemie" ve větší
síle, tak jsme divadlo odložili na červen.Pilně trénujeme krátké vystoupení na Vítání občánků - koná se 25.února 2017 od 15,00hodin
u nás ve školce, aby už i miminka věděla, co je u nás čeká.Nyní máme jarní prázdniny, kdy je školka zavřená.Protože se množí dotazy
ohledně zápisu do Mš, odpovídám takto: Zápis do 1.třídy Zš bude probíhat v termínu 1.-30.dubna, zápis do Mš bude probíhat v
termínu 2. - 16. května, přesný termín i s kritérii pro přijetí napíšu v příštím čísle Hlasu Hrusic. V letošním roce se mění podmínky
pro Zápis do mateřské školy. Novelou školského zákona vydanou pod číslem 178/2016 Sb., se s účinností od 1.1.2017 zavádí povinné
předškolní vzdělávání, do kterého děti nastoupí poprvé 1.9.2017. Abych to vysvětlila, nyní měly děti v posledním roce před vstupem
do Zš přednostní právo na přijetí do Mš.( když do Mš chtěly), nyní je poslední rok před nástupem do Zš pro tyto děti povinný.
Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost
předškolního vzdělávání dítěte. Pokud dítě navštěvuje mateřskou školu jinde, než má trvalý pobyt, tedy v jiné než spádové mateřské
škole, oznámí to ředitel této školy řediteli spádové mateřské školy.Ještě k upřesnění některých dotazů ohledně Zápisu do Mš, zápis se
koná každý rok, pokud není dítě pro velký počet zájemců přijato, přijde k dalšímu zápisu znovu, pořadník se nedělá.
Pokud byste měli nějaké dotazy, zavolejte k nám a my vám informace rádi dáme.
Lenka Rajdlová, ředitelka mateřské školy
Památník Josefa Lady a jeho dcery Aleny, Hrusice za rok 2016
Vedoucí: PhDr. Milan Pátra, Průvodkyně a knihovna: Martina Svobodová , Pokladna: Zdeňka Burianová, Martina Ischanoe
Zahrada: Ing. Jiří Miller, Správa nemovitosti: Luboš Vágner, Výpomoc v sezoně: PhDr. Ivan Krutina
Práce s veřejností:
V tomto roce proběhlo 7akcí, a to: 28.3. Velikonoční pondělí, 30. 4.Čarodějnice ve spolupráciLadova národopisného souboru, 18.5.
Den muzeí a galerií, 27.5 I. Muzejní noc v Památníku Josefa Lady a jeho dcery Aleny v Hrusicích, 3.9. - 4. 9. Den evropského
dědictví, 17.9. Po stopách kocoura Mikeše (pochod), 28.10 Den Středočeského kraje.
Putovní výstava „Josef Lada malíř a spisovatel“ byla v tomto roce zapůjčena do muzea v ČeskémBrodě, Muzea hradu Týnec nad
Sázavou, Chvalského zámku v Praze 9, spolu s firmou JosefLada.cz s. r. o. doCzech Heritage Museum & Genealogy Center v Temple
(USA), Czech Heritage and Cultural Center v La Grante (USA), Czech Center Museum Houston v Houstonu (USA).
Práce se školami:
1. Pro mateřské školky a 1. stupeň základních škol je výklad přizpůsobený věku dětí se zaměřením na říkadla, pohádky, venkovský
život a zvyky z doby dětství Josefa Lady, s průvodkyní po předchozí objednávcepohádkovém kostýmu „kocoura Mikeše“.
2. Vystavování nejlepších dětských kreseb ze základních škol v „Galerii na schodech“.
Televize, rozhlas, tisk, internet:
28. 4. Dokumentární film " za Seifertem na Žižkov", Česká televize
8. 12. pořad Wifina, Česká televize
Spolupráce:
Editor díla Josefa Lady a Aleny Ladové: Mgr. Josef Lada, Firma JosefLada.cz s.r.o., Webarchiv Národní Knihovny, Matice
Křemešnická o.p.s.,
Návštěvnost:
Celková návštěvnost expozice Josefa Lady a jeho dcery Aleny Ladové a dalších muzejních programů památníku v tomto roce 13
177osob (viz tabulka č. 1). Letos nás navštívila její excelence paní MaKeqing, velvyslankyně Číny v České republice a její zástupce,
rada ChenJianjun(26. 11.2016). Pokračování příště.
Martina Svobodová

hrusická domácí kronika
V měsíci únoru oslavili a v březnu 2017 oslaví své narozeniny tito občané a občanky :
3.2.
Moser Marcel
č.ev. 089
59 let
7.2.
Frková Libuše
č.p. 75
62 let
9.2.
Novotná Alena
č.p. 114
68 let
13.2.
Wiechmannová Jitka
č.ev. 0330
71 let
13.2.
Marcolová Margita
č.p. 116
72 let
13.2.
Kulhánková Jana
č.p. 73
73 let
14.2.
PhDr.Rafaj Antonín
č.p. 220
74 let
18.2.
Ulrichová Alexandra
č.p. 130
67 let
20.2.
Hanušková Marie
č.p. 7
79 let
23.2.
Svoboda Ivan
č.p. 104
66 let
24.2.
Salavec Jan
č.p. 102
69 let
25.2.
Vávra Josef
č.p. 199
61 let
26.2.
Vilím Josef
č.p. 208
73 let
26.2.
Šifta Vítězslav
č.ev. 0269
60 let
27.2.
Ing.Holičová Dagmar
č.p. 130
59 let
1.3.
2.3.
3.3.
3.3.
5.3.
9.3.
11.3.
12.3.
18.3.
10.3.
19.3.
23.3.
24.3.
26.3.
26.3.
27.3.

Naštická Květoslava
Zapletal Zdeněk
Saller Jaroslav
Skálová Alena
Němeček Bedřich
Slanař Miroslav
Hofman Antonín
Karlíková Marie
Ing.Kuntová Marie
Kurzová Evženie
Svobodová Miloslava
Sallerová Marie
Procházka Viktorín
Placr Jaroslav
MUDr.Štorcová Růžena
Ladová Alena

č.p. 163
č.p. 207
č.p. 6
č.p. 80
č.ev. 0407
č.p. 137
č.p. 79
č.p. 26
č.p. 186
č.p. 48
č.p. 101
č.p. 6
č.p. 160
č.p. 185
č.p. 112
č.p. 158

56 let
71 let
56 let
67 let
73 let
66 let
71 let
71 let
68 let
64 let
56 let
84 let
69 let
61 let
71 let
72 let

Všem jubilantům upřímně blahopřejeme !!!

Narození
Rodičům Lucii Čoudkové a Luboši Kodytkovi, Hrusice čp.195 se 24. 1. 2017 narodila dcera Michaela.
Rodičům blahopřejeme a malé Michaele přejeme hodně zdraví, štěstí a srdečně ji vítáme v Hrusicích!!!
Rodičům Evě Novákové a Tomáši Mrázkovi, Hrusice čp. 4 se 26. 12. 2016 narodil syn Tobiáš.
Rodičům blahopřejeme a malému Tobiášovi přejeme hodně zdraví, štěstí a srdečně ho vítáme v Hrusicích!!!
Přihlásili se do Hrusic
Dne 27. Ledna 2017 se k trvalému pobytu přihlásila paní Martina Procházková, Hrusice čp. 228
Srdečně vítáme v Hrusicích !!!
Poděkování
Dovolte, abych touto cestou srdečně poděkovala panu Ing. Pavlovi Vávrovi a Janu Havlíčkovi za nezištné, již více jak
10 - leté sečení a sušení travních porostů v mém vlastnictví. Ještě jednou děkuji.
Miloslava Svobodová, Hrusice čp.55
Kulturní nabídka
V sobotu 4. března 2017 pořádají baráčníci v Hrusicích svůj tradiční maškarní ples. Začátek ve 20.00 hodin. Vstupné
100,-Kč, Hudba: STUDIO 95. Bohatá tombola, masky vítány.
Srdečně zvou baráčníci
V sobotu 22. dubna 2017 pořádá Obecní úřad divadelní představení. S divadelní hrou „MISTR OSTRÉHO MEČE“ od
Karla Krpaty se tradičně představí divadelní soubor „Občanská vzdělávací jednota Komenský“ z Chocerad. Režie:
Miroslava Cinkejsová. Sokolovna v Hrusicích, začátek v 19.30 hodin, vstupné 60,-Kč, děti zdarma. Stolová úprava.
K návštěvě srdečně zve Obecní úřad
Velká prosba
Pro potřeby expozice do Památníku Josefa Lady a jeho dcery Aleny, sháníme historické fotografie Hrusic, kostela, školní
fotografie aj. Pokud doma takové fotografie máte, moc prosíme o jejich zapůjčení. Fotografie si oskenujeme a obratem
vrátíme zpět majiteli.
Předem děkujeme. Martina Svobodová a Martina Ischanoe, průvodkyně památníku.
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 49. Cena 6,- Kč, pro občany Hrusic do schránky ZDARMA. Všechna práva vyhrazena. Žádná část HH nesmí být rozšiřována bezpísemného
svolení majitelů práv.

