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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
Na besedě u Josefa Lady v roce 1954 - pokračování
A také i představ.“ Teď tedy víme, proč na Ladových obrazech je zachycena naše vesnice a náš
lid tak přirozeně a živě. Proč se ke stráním tulí ty staré chaloupky, proč na bílé návsi troubí
ponocný, proč na každém vršíčku je zaklet hrusický kostelík, proč děti nosí dřeváky, sedláci
holínky a staří vysloužilci vojenské čepice. Vždyť je to Ladovo dětství, vždyť je to celý Ladův
svět! Lada je malířem dětí a děti mu naprosto rozu,ějí. Protože jeho jednoduchý malířský styl,
jeho zřetelná silná čára, jeho jasná barevnost, názornost a obrazivost je mluva dětem nejbližší.
A víc: v jeho obrázcích je láska k dětem – a i tohle dítě vycítí. Na stránkách Ladových knížek
ožívá pohádkový svět králů a princezen, vodníků, draků a moudrých i veselých zvířátek, která
mluví a jednají jako lidé. A Josef Lada věnuje této odvěké dětské lásce všechnu svou
vynalézavost, fantazii a trpělivé tvůrčí zaujetí. Děti za to svého národního umělce milují. Píší mu stovky dopisů, posílají
mu své kresby a omalovánky, celá pozdravná alba tříd a někdy ho i navštíví. „Dával jsem si pozor,“ říká nám Josef Lada,
„co si děti nad mými obrázky povídají a snažil jsem se vždy ve svých dalších kresbách vyhovět jejich přáním, jejich
dětskému vkusu a potřebám. A teď nám Mistr vypráví jednu zajímavou zkušenost: pařížský nakladatel Flammarion si
kdysi objednal u Lady kresby pro dětskou knížku. Nějak se mu nezamlouvaly. Zavolal si proto několik dětí, rozložil po
stole různé ilustrace a mezi ně ty kresby z Čech. Které z nich se vám nejvíc líbí? A děti sáhly po Ladovi. Ve světě znají
Ladu nejen malí. I v cizině pochopili, že Haškův Švejk je také Švejk Josefa Lady. A víte přece, do kolika jazyků bylo
Haškovo nejslavnější dílo přeloženo! Mistr Lada nám ukazuje jenom namátkou vydání v hebrejštině, čínštině a
v esperantu. Lada a Hašek! Spolupracovníci a velcí přátelé. Bydlili spolu, žili spolu a společně sháněli práci i honorář.
„Povězte nám, Mistře, jak Hašek psal, a tvořil?“ Ladova tvář se teď usmívá zas docela jinak. „Jak psal? Úžasně snadno a
rychle. Nikdy nemusel škrtat, opravovat a přemýšlet, nápadů měl bezpočet. Když potřeboval peníze, vstal třeba v pět
hodin, usedl ke stolu a v šest hodin už byla povídka – a jaká povídka! V sedm hodin měli povídku v redakci a Hašek
„foršus“ v kapse.“ Z Ladova vzpomínání poznáváme, jak svého velkého přítele miloval, jak mu rozuměl, jak chápal jeho
složitou povahu. Překvapilo nás, když jsme se dozvěděli, že Hašek nikdy neviděl Ladovy klasické ilustrace Švejka.
Vznikly totiž až po Haškově smrti. A snad lze říci i to, že Josef Lada pomohl u nás do značné míry Švejkově popularitě.
Hledal kdysi námět pro seriál humoristických kreseb a samozřejmě, že si vzpomněl na příhody dobrého vojáka Švejka.
Vybral si nejveselejší situace, nakreslil je svým veselým perem a doprovodil vlastním několikařádkovým textem podle
Haška. Čtenářům se líbily tak, že chtěli další a další: na šest set jim jich musel Lada uchystat. A při této práci se vlastně
zrodily všechny ty dnes už světoznámé figurky Švejka, nadporučíka Lukáše, poručíka Duba, feldkuráta Katze,
jednoročního dobrovolníka Marka a celá ta Haškova „marškumpačka“ postav staré c. k. rakouské armády. Zájem o
Haškova Švejka rázem stoupl, a když došlo k novému vydání, nebylo možno představit si ho už jinak než s Ladovými
ilustracemi. A tak ho známe i dnes. A je proto docela samozřejmé, že pro všechna další vydání kreslí Josef Lada i barevné
obrázky a doplňuje dosavadní kresby, že ilustruje ostatní Haškovy povídky, že spolupracuje s Jiřím Trnkou na loutkovém
filmu o Švejkovi – slovem: že Hašek a Lada je už navždy dvojice nerozlučná.

Josef Lada vzpomíná, vypráví – a věřte nám: i vypravěč je to znamenitý! Poslouchali bychom ho třeba do večera. Ale
vždyť - letmý pohled na hodinky: na mou duši, je pozdě – večer už hledí do oken. Co naplat, musíme skončit besedu.
A loučíme se s mnoha díky. Za sebe i za čtenáře. Děkujeme vám, Mistře Lado, za těch vašich deset tisíc kreseb a
obrázků, které jste nám nakreslil. Děkujeme vám za všechny ty chvíle nevšední radosti, které jsme nad nimi
prožili.
Poděkování – sbírka Diakonie Broumov
Začátkem května v naší obci proběhla již po šestnácté v řadě sbírka ošacení. Opět bylo přineseno velké množství ošacení
a jiných věcí, které pomáhají potřebných občanům. Jménem Občanského sdružení Diakonie Broumov Vám všem, kteří
se sbírky zúčastnili, patří velké poděkování.
Oprava výtluků
Obec zajistila opravu výtluků na místních komunikací systémem turbo, dále bylo zřízeno parkoviště naproti obchodu u
Hubínků, zřízena výhybna pro auta na Hlavačově, dokončena výstavba chodníku k sokolovně, včetně odvodu dešťové
vody. V této souvislosti žádám občany bydlící u nově vybudovaného chodníku k sokolovně o občasné zametení
křemičitého písku do spár zámkové dlažby. Díky.
ROPID-přečíslování linky
Autobusová linka – spoj č. 401 Nespeky – Pyšely – Senohraby – Hrusice, kterým jezdí naše děti do Senohrab do školy,
byl přečíslován na spoj číslo 651. Jízdní řád zůstává nezměněn.
Upozornění pro majitele psů
Přes neustálá upozornění se po obci volně toulají psi a trhají pytle ASA s komunálním odpadem u Obecního úřadu.
Opatření: v případě, že bude viděn toulající se pes, obec zajistí odchyt tohoto psa, který bude odvezen do útulku Lysá
nad Labem a majitel uhradí poplatek za odchyt a odvoz 5.000,-Kč.
Dodržování rychlosti
Možná si někteří řidiči ještě ani nevšimli, že obec má zpracovaný pasport dopravního značení schválený policií a
odborem dopravy MÚ Říčany, a dle tohoto pasportu osazeno dopravní značení. Na komunikacích v obytných zónách je
dopravní značení s omezenou rychlostí 30km, a jaká je realita…. někteří řidiči v těchto úsecích jezdí i 60 km rychlostí.
Věřte, tato snížená rychlost není samoúčelná, má svoji logiku v ochraně zdraví a životů občanů. Podívejte se občas na
tachometr! Když se pak něco stane je již pozdě!
Na základě poškození některých košů na odpadky umístěných po obci, Obecní úřad zakoupil nové. Koše budou
vyměněny a v některých místech obce nově instalovány.
Výstavba veřejného osvětlení do Hrušova
V HH leden-únor 2017 jsem informoval ohledně pokračování této akce s tím, že jeden vlastník dotčeného pozemku
stavbou podal námitky ke stavbě a že SÚ Mnichovice se s touto námitkou vypořádává. Po vypořádání s námitkou
Stavební úřad Mnichovice vydal dne 28. 3. 2017 formou Veřejné vyhlášky Územní rozhodnutí. Na základě vydaného ÚR
obec s dodavatelem uzavřela dodatek ke Smlouvě o dílo s termínem ukončení díla 20. 7. 2017. Bohužel k územnímu
rozhodnutí se odvolal opět stejný účastník stavebního řízení prostřednictvím SÚ Mnichovice ke Krajskému úřadu
Středočeského kraje. V současné době se čeká, jak rozhodne KÚ Středočeského kraje. Tolik informace pro občany, kteří
o výstavbu veřejného osvětlení žádali a Zastupitelstvo obce stavbu odsouhlasilo a zahájilo již v roce 2016.
Oprava herních prvků – dětské hřiště
Obecní úřad zajistil opravu již poškozeného kolotoče na dětském hřišti.
Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny
ČEZ Distribuce, a.s. Teplická 874/8, 405 02 Děčín oznamuje, že ve středu 14. června 2017 v době od 9:00 do 11:30
hodin bude v naší obci přerušena dodávka elektřiny – odběrné místo – osada Na Dolech.
Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny
ČEZ Distribuce, a.s. Teplická 874/8, 405 02 Děčín oznamuje, že ve čtvrtek 15. června 2017 v době od 7:30 do 10:30
hodin bude v naší obci přerušena dodávka elektřiny na těchto odběrných místech: RD čp. 1, 2, 3, 4, 5, 24, 25, 26, 28,
29, 30, 31, 33, 35, 40, 41, 46, 47, 50, 52, 56, 64, 65, 73, 79, 95, 114, 116, 117, 124, 130, 150, 157, 161, 162, 217, č.
evidenční 0305. Informace o přerušení dodávky elektřiny jsou k dispozici na internetových stránkách
www.cezdistribuce.cz v záložce Odstávky.
Sportovní a kulturní akce
V sobotu 10. června 2017 od 14.00 do 17.00 hodin spolek Šťastná rodina pořádá tradiční dětský den. Motto: PRAVĚK.
Startovné 50,-Kč. Co Vás čeká: lovení mamuta, chůze bažinou, archeologické vykopávky a jiné disciplíny. Sladké
odměny a výměnný obchod se sousední skupinou pralidí v cíli, malý dárek pro všechny děti v tematickém převleku.
V sobotu 24. června 2017 pořádá TJ Sokol Hrusice – oddíl kopané turnaj mladších a starších přípravek „O pohár
kocoura Mikeše“. Zahájení v 8.30 hodin na hřišti v Hrusicích.
V sobotu 15. července 2017 proběhnou oslavy 120. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v naší obci. Zahájení
oslav je pochodem celého sboru Okrsku č.2 ve 14. 00 hodin od rybníka na fotbalové hřiště, kde proběhnou soutěže
v požární technice.
V sobotu 19. srpna 2017 proběhnou oslavy 80. výročí trvání fotbalu v naší obci. Zahájení v 9.30 hodin zápasy fotbalové
přípravky. Dále po celý den je připraven program pro děti i dospělé, včetně občerstvení.
V sobotu 9. září 2017 pořádají Spojené osady Hrusic tradiční dětský karneval v místní sokolovně.

V sobotu 30. září a v neděli 1. října 2017 je v Hrusicích Svatováclavská pouť.
V rámci oslav 130. výročí narození a 60. výročí úmrtí našeho slavného rodáka nár. umělce Josefa Lady pořádá obec
v sobotu 7. října 2017 v pořadí již 13. Setkání občanů, rodáků, čtenářů HH a přátel naší obce. Na Setkání bude
přítomen i vnuk pana Lady, Mg. Josef Lada. Zahájení ve 14.00 hodin v hrusické sokolovně.
V sobotu 14. října 2017 Obecní úřad spolu s Ladovým krajem pořádá „Pochod kocoura Mikeše.“ Zahájení v 9.30 hodin
před Obecním úřadem.
Na všechny uvedené akce srdečně zvou jejich pořadatelé a jsou pořádány v rámci oslav Ladova roku, 130. výročí
narození a 60. výročí úmrtí Josefa lady /1887-1957/
Poděkování
Jak jste jistě sami zaregistrovali, poštovní doručovatelka paní Ludmila Svobodová a doručovatel pan Pavel Souček
v dubnu 2017 u České pošty skončili. Dovolte mě touto cestou poděkovat paní Ludmile Svobodové za těch dlouhých
14 let, které v naší obci prožila doručováním pošty našim občanům a současně poděkovat i panu Pavlovi Součkovi za
jeho 2 roky doručování. Díky za skvělou práci.
Poděkování
Děkuji našim dětem a především paní Petře Strnadové, vedoucí mládeže SDH, za již pravidelný jarní úklid krajnic
komunikací do Hrušova, Mirošovic, Mnichovic a další.
Nákup pracovních stejnokrojů
Obec zakoupila, deset nových stejnokrojů PS-II komplet s nápisem „HASIČI“, plus triko „HOC“ a ponožky, pro Sbor
dobrovolných hasičů za částku 15.670 Kč.
Nabídka prodeje Ladových kalendářů 2018
Obecní úřad nabízí prodej Ladových kalendářů /stolní i závěsné/ na rok 2018. Prodej v úředních hodinách OÚ.
S veškerou úctou Lad.Tesařík, starosta obce
Z tělovýchovy a sportu
Mimořádný úspěch naší fotbalové přípravky. Za vedení našich trenérů pana Matouše Staňka a Viléma Kopeckého
dosáhla naše starší přípravka vynikajícího úspěchu na turnaji ve Strakonicích. V rámci projektu E.ON Rodinný fotbálek
se naše starší přípravka tohoto turnaje v sobotu 8. května 2017 zúčastnila. A co se nestalo: naše děti dosáhly
neuvěřitelného úspěchu, když na turnaji porazily kde koho, včetně mužstev z velkých měst. V rámci celého turnaje 8x
vyhrály, 1x remizovaly a pouze 1x prohrály. V semifinále porazily Admiru Praha 2:0 a ve finále porazily Tatran
Prachatice také 2:0. Díky tomuto úžasnému úspěchu se naše přípravka zúčastní mezinárodního turnaje 8. až 10. září 2017
na stadionu v Roudném za účasti 40 týmu.
Co na závěr dodat – jedno velké poděkování od starosty za vynikající reprezentaci naší obce. Všem Vám děkuji !!!
„A“ mužstvo – okresní přebor – výsledky Jaro
Škvorec – Hrusice 0:2, Hrusice – Hovorčovice 5:2, Úvaly B – Hrusice 0:5, Hrusice – Mukařov 6:1, Vyžlovka – Hrusice
1:1, Hrusice – Zeleneč 2:3, Odolena Voda – Hrusice 2:2, Kunice B – Hrusice 3:2, Hrusice – Kostelec 2:4
„B“mužstvo – 4. třída skupina B – výsledky Jaro
Doubravčice – Hrusice 3:0, Hrusice – Kamenice 2:5, Lojovice – Hrusice 7:1, Hrusice – Mukařov B 0:2, Čestlice –
Hrusice 4:1, Hrusice – Doubek 2:5, Babice – Hrusice 2:2, Ondřejov B – Hrusice 1:0, Hrusice – Kostelec B 3:0.
Za účelem vybavení sportovního náčiní v sokolovně obec pro TJ Sokol zakoupila 4 nové žíněnky za částku 13.197,-Kč
Hospodaření TJ Sokol Hrusice za rok 2016
Plné znění hospodaření je na stránkách obce v sekci spolky a kluby - TJ Sokol.
Celkové příjmy za rok 2016 – 465.674.04 Kč, celkové výdaje za rok 2016 – 497.869,14 Kč. Stav peněžních prostředků
k 1.1.2016 – 78.177,92 Kč, stav peněžních prostředků k 31.12.2016 – 45.982,82 Kč
Lad.Tesařík, předseda TJ
Nabídka - nově otevřená pohřební služba
Petra Bartáková a Tomáš Jelínek nově otevřeli pohřební službu se sídlem Jesenice u Prahy,
Budějovická 1116. Jaké služby zajišťuje: osobní a etický přístup, převoz zesnulých,
administrativní práce, zajištění květinových darů, kremační a hřbitovní služby, rozloučení
s obřadem i bez obřadu, možnost sjednání u vás doma, smuteční autobus, parte zdarma,
nepřetržitá služba zesnulých po celé ČR. Kontakt: pondělí – pátek 9.00 – 16.00 hodin, sobota a
neděle na telefonu. Provozovna telefon: 602 156 595, non stop telefon: 702 285 384,
www.pohrebjelinek.cz, pohrebjelinek@seznam.cz

Ze života římskokatolické hrusické farnosti
Blíží se doba prázdnin. Děti si odpočinou od učení, od školy. Ale neměly by si
odpočinout od modlitby. Ta je velice důležitá. Pokusím se ji k něčemu přirovnat.
Modlitba by se dala přirovnat ke hře na hudební nástroj. Když hudebník jeden den
necvičí, to je jako když se jeden den nemodlí. To pozná Bůh. Když necvičí dva dny,
když dva dny se nemodlí, pozná to sám, když necvičí tři dny, tři dny se nemodlí, poznají to druzí lidé.
Setkávat se s Kristem, s Pannou Marií, máme kvůli nim, z úcty k nim. Vynechání modlitby? To je, jako když vynecháme
pozdrav. Je to přinejmenším neslušné. Setkání s nimi je i kvůli nám samotným, činí nás lepšími. Čerpáme u nich sílu,
energii. Setkání s nimi je i kvůli bližním, abychom měli co rozdávat. Kéž opět objevíme modlitbu ne jako povinnost, ale
jako životní nutnost.
Kéž se rádi modlíme. Bez modlitby nemůžeme dobře žít, asi jako ryba bez vody či člověk bez kyslíku.

P. S. příklady modlitby:
Společná modlitba apoštolů s Pannou Marií:
Tehdy se vrátili do Jeruzaléma od Olivetské hory ležící poblíž města – na vzdálenost sobotní cesty. Když přišli,
vystoupili do horní místnosti domu, kde pobývali:Petr, Jakub, Jan, Ondřej, Filip, Tomáš, Bartoloměj, Matouš, Jakub
(syn Alfeův), Šimon Horlivec a Juda (syn Jakubův). Ti všichni svorně setrvávali v modlitbách společně s ženami i s
Ježíšovou matkou Marií a s jeho příbuznými (Sk 1, 12-14).
Rozjímavá modlitba Panny Marie:
Jakmile od nich andělé odešli do nebe, pastýři si řekli: „Pojďme do Betléma! Podíváme se, jak se stalo, co nám
Hospodin oznámil.“ Pospíšili si tedy, a když přišli, nalezli Marii, Josefa i děťátko ležící v jeslích. Poté, co ho
uviděli, začali rozhlašovat, co jim bylo o tom dítěti řečeno, http://www.bible21.cz/online - lukas/2/18a všichni, kdo
to slyšeli, žasli nad tím, co jim pastýři říkali. Maria všechna ta slova v mysli uchovávala a rozvažovala o tom ve
svém srdci (Lk 2, 15b-19).
Nejkrásnější modlitba Panny Marie: Velebí má duše Pána
„Velebí má duše Hospodina a můj duch jásá v Bohu, mém Spasiteli,
neboť shlédl na svou nepatrnou služebnici.
Od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení,
že mi učinil veliké věci Ten, který je mocný. Jeho jméno je svaté.
A jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí.
Mocně zasáhl svým ramenem, rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně.
Mocné sesadil z trůnu a ponížené povýšil.
Hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté propustil s prázdnou.
Ujal se svého služebníka Izraele, pamatoval na své milosrdenství,
jak slíbil našim předkům, Abrahámovi a jeho potomkům navěky (Lk 1, 46-55).
Nejkrásnější měsíc v roce je květen, protože kvetou stromy, zahrady jsou plné květů, louky rozkvetlé. Zkrátka
všechno kvete. A je nějaká zahradnice, která se o vše stará? Je to Panna Maria. Ona zná i schopnosti v nás, aby se
rozvinuly, květy, aby přinesly plody. Jaké? Ne každý má nést jablka či zase pomeranče. Je to podle toho, co je do
nás vloženo.
Plody pro věčný život. Ne každý má vstoupit do manželství nebo zase být knězem, řeholníkem, řeholnicí. Panna
Maria nám vyprošuje milost, abychom poznali, k čemu nás Bůh volá. Když to poznáme, vykročíme na tuto cestu,
opět je tam mnoho křižovatek: Např. k čemu vést své děti. Jak velice potřebujeme pomoc Panny Marie, která je naší
matkou, která je prostřednicí všech milostí na naší cestě k cíli, kterým má být nebe. Ona sama už je v nebi. Zrovna
tak i její syn, Ježíš Kristus, po strastiplné křížové cestě a po Zmrtvýchvstání. I nás čeká křížová cesta zde na zemi.
My na té cestě nemáme zůstat sedět, jít dál s pomocí Panny Marie až tam, kde na nás čeká věčné štěstí.
Panna Maria pomáhala i zde na zemi např. novomanželům.
Byla svatba v Galilejské Káni a byla tam Ježíšova matka. Na tu svatbu byl pozván také Ježíš a jeho učedníci. Došlo
víno, a proto řekla matka Ježíšovi: „Už nemají víno.“ Ježíš jí odpověděl: „Co mi chceš, ženo? Ještě nepřišla má
hodina.“ Jeho matka řekla služebníkům: „Udělejte všechno, co vám řekne.“ Stálo tam 6 kamenných džbánů na vodu
určených k očišťování předepsanému u Židů a každý džbán byl na 2 - 3 vědra. Ježíš řekl služebníkům: „Naplňte
džbány vodou!“ Naplnili je až po okraj. A nařídil jim: „Teď naberte a doneste správci svatby!“ Donesli, a jakmile
správce svatby okusil vodu, proměněnou ve víno - nevěděl, odkud je, ale služebníci, kteří načerpali vodu, to věděli zavolal si ženicha a řekl mu: „Každý člověk předkládá nejdříve dobré víno a teprve, až se hosté podnapijí, víno
horší. Ale ty jsi uchoval dobré víno až do této chvíle.“
To byl v Galilejské Káni počátek znamení, která Ježíš učinil. Tím zjevil svou slávu a jeho učedníci v něj uvěřili. (Jan
2, 1-11)
P. Ivan Kudláček, farář mnichovicko-hrusické farnosti
V Kouřimi se vynášela Smrt a přineslo se nové léto
Se zimou se Ladův národopisný soubor z Hrusic rozloučil už první dubnovou neděli. Vynášení Smrti krajově též
Morany či Mořeny a vítání jara je lidový zvyk, který se vždy slavil v postním období před Velikonocemi.Má značit
poslání zimy a smrti do podsvětí a vítání samotného přicházejícího jara, které se slavilo většinou během 5. neděle
postní, která je právě díky tomuto zvyku pojmenována jako Smrtná neděle.„Smrt nesem ze vsi, nové léto do vsi, s
červenými vejci, s žlutými mazanci, smrt nesem ze vsi, nové léto do vsi," popěvek se nesl Muzeem lidových staveb
v Kouřimi. Průvod dětí ze souboru v lidovém dobovém oblečení procházel skanzenem mezi chalupami, dívky v čele
průvodu nesly Smrtku – nazdobenou figurínu ze slámy, kterou nakonec shodily ze stráně k vodě a s křikem utekly
pryč. Za malou chvíli se vydaly na další cestu a vítaly léto po chalupách. Tentokrát s ozdobeným jehličnatým
stromkem (tzv. lítem) s vajíčky. Malí chlapci ze souboru si užívali svá vystoupení, vždyť předváděli tradiční dětské
hry – čáru, stará rozpočítadla, tlučení špačka, na Kokeše… Část vystoupení byla dokonce zaznamenána v přímém
přenosu České televize.
Pavla Bajerová

Památník Josefa Lady a jeho dcery Aleny, Hrusice za rok 2016 - pokračování
Internetové stránky v tomto roce navštívilo 8 445 osob.
Facebookové stránky památníku se líbily (tj. stálí odběratelé) 159 lidem, 38 označilo polohu a 2 recenzovaly
hvězdičkami.
Google 16 recenzí.
návštěvnost
první pololetí
druhé pololetí
celkem

platící
5 125
4 389
9 514

Tabulka č.1:
neplatící
960
2 703
3 663

celkem
6 085
7 092
13 177

Výstava:
V letošním roce v památníku pokračovala výstava věnována tvorbě Akad. mal. Aleně Ladové, a to do konce
roku 2016.
Knihovna:
V roce 2010 byla založena sbírková knihovna, která se zaměřuje na dílo Josefa Lady a jeho dcery Aleny.
V současné době má již 747evidencích čísel, z nich 144 přibylo v letošním roce. Jedná se především o knihy,
časopisy, pohlednice, kalendáře a jiné upomínkové předměty se zvolenou tématikou sbírky.
IT služby:
1. Zavedení a zprovoznění platebního terminálu.
2. Rozšíření WiFi sítě o další přístupový bod.
3. Ochrana perimetru Lan (Firewall)
4. Nainstalování WIN 10 pro do počítačů a jejich následné sladění
5. Zalištování počítačové sítě a zakončen kabelů pc zásuvkami.
6. IT rozvaděč doplněn o náhradní zdroj, aby v případě krátkodobého výpadku nedošlo k rozhození sítě.
7. Propojení stávajícího kamerového systému na možnost prohlížení na webu pomocí aplikace.
Zahrada:
1. Generální úklid zahrady.
2. Kácení a prořez stromů.
3. Likvidace pařezu.
4. Běžná údržba zahrady (t. j. sekání trávy, zalévání květin, odklizení popadaných dřevin, hrabání listí)
5. Osázení truhlíků na okna památníku
6. Osázení buxusu kolem plastiky Lampa
Správní činnost:
1. Běžná údržba domu a zahrady.
2. Realizace potřebných školení zaměstnanců a revizí.
3.Byly vyrobeny nové prosklené skříňky pro vystavování knih.
4. Zakoupeny plastové stojany na knihy.
5. Vyklizení památníku od věcí, které nesouvisejí s dílem J. Lady a A. Ladové.
6. Výměna rozbitého křesla za nové.
7. Výměna vadného svítidla za nové.
8. Zakoupení a instalace zahradních her (Člověče nezlob se, Ruské kuželky).
9. Oprava protékajícího záchodu (WC ženy – přístavba).
10. Oprava poškozené plastiky.
11. Oprava poškozené omítky u domečku.
Různé:
1. Nově uspořádána dolní část stále expozice.
2. Vytvořen profil památníku na facebooku.
3. Revize sbírkové knihovny
4. Na webových stránkách památníku publikován návštěvní řád spolu s návštěvním a provozním řádem
zahrady.
5. Adventní výzdoba památníku.
6. Nová 100g mléčná čokoláda
7 Nové pohlednice

hrusická domácí kronika
V měsíci květnu oslavili a v měsíci červnu 2017 oslaví své narozeniny tito občané a
občanky:
14.5.
č.p. 146
Mráz Jan
69 let
16.5.
č.ev. 064
Černý Ivo
68 let
23.5.
č.p. 35
Svoboda Josef
68 let
24.5.
č.p.146
Mrázová Věra
67 let
24.5.
č.p. 106
Vilímová Miloslava
85 let
26.5.
č.p. 88
Povejšilová Hana
65 let
26.5.
č.p. 128
Tesařík Ladislav
70 let
26.5.
č.p. 11
Malinovský Ladislav
85 let
28.5.
č.p. 130
Hruška František
68 let
28.5.
č.p. 130
Jedlička Miloslav
68 let
29.5.
č.p. 35
Svobodová Vlasta
66 let
29.5.
č.p. 124
Chalupa Miroslav
72 let
30.5.
č.ev. 081
Hermann Ladislav
63 let
30.5.
č.ev. 0268
Skálová Vlasta
75 let
31.5.
č.ev. 0188
Postlerová Jana
73 let
1.6.
3.6.
3.6.
8.6.
8.6.
10.6.
11.6.
14.6.
14.6.
15.6.
18.6.
18.6.
22.6.
22.6.
25.6.
26.6.
26.6.
28.6.
28.6.
29.6.

Křečková Irena
Veselá Helena
Ing.Frk Tomáš
Ing.Hladký Ivan
Pokorný František
Míchek Ladislav
Šiftová Marie
Ryger Jan
Svítková Květa
Svobodová Růžena
Černý Václav
Čoudková Daniela
Ing.Hřebačka Ivan
Koudelková Gaby
Vávra Antonín
Hofmanová Věra
Rufrová Zdeňka
Vávra František
Andrik Pavel
Šalda Miroslav

č.p. 66
č.p. 99
č.p. 75
č.p. 62
č.ev. 031
č.ev. 0396
č.ev. 0269
č.p. 153
č.p. 138
č.p. 159
č.ev. 058
č.p. 16
č.p. 39
č.p. 170
č.p. 178
č.p. 79
č.p. 151
č.p. 107
č.p. 44
č.p. 161

73 let
58 let
60 let
72 let
74 let
77 let
62 let
60 let
66 let
69 let
59 let
64 let
63 let
66 let
60 let
69 let
81 let
64 let
70 let
67 let

Všem jubilantům upřímně blahopřejeme !!!
Přihlásili se do Hrusic
Dne 19. dubna 2017 se k trvalému pobytu, Hrusice č. ev. 0214 přihlásil pan Jindřich Grabmuller.
Dne 26. dubna 2017 se k trvalému pobytu, Hrusice čp. 230 přihlásila paní Kristýna Řeháková se syny Tomášem a Martinem.
Dne 5. května 2017 se k trvalému pobytu, Hrusice č. ev. 0376 přihlásila paní Linda Kocábková s dcerami Alžbětou, Ludmilou a
Anežkou.
Dne 5. května 2017 se k trvalému pobytu, Hrusice čp. 256 přihlásila paní Jitka Tošovská.
Všechny nově přihlášené občany srdečně vítáme v Hrusicích !!
Sportovní nabídka
Město Mnichovice pořádá v neděli 4. června 2017 4. ročník závodu v běhu Mnichovickou krajinou – aneb běh na Šibeničky, Myšlín,
Jidášky a okolí. Značená trasa horem dolem, krásnou krajinou cca 9 km pro dospělé a téměř 1,5 km pro děti. Start ve sportovním areálu
Šibeniční vrch – děti v 10.00 hodin, dospělí v 11.00 hodin, cíl – pokud možno tamtéž. Startovné: platba předem na účet města 100,-Kč
dospělí, 50,-Kč děti. Na místě v den závodu 150,-Kč dospělí, 70,-Kč děti. V ceně je zahrnuto startovní číslo, pití na trati, občerstvení v cíli,
diplom, medaile na památku a poháry vítězům.
Pracovní nabídka 1.
Město Mnichovice vyhlašuje veřejnou výzvu k uzavření pracovní smlouvy na pracovní místo: Samostatný odborný pracovník Stavebního
úřadu MěÚ Mnichovice. Druh práce: Samostatný odborný pracovník na úseku stavebního úřadu a územního plánování. Místo výkonu práce:
Stavební úřad Mnichovice, Masarykovo nám. 83. Lhůta pro podání přihlášky a adresa k zaslání přihlášek: Přihlášky je nutné zaslat nebo
osobně doručit na Městský úřad Mnichovice, Masarykovo nám 83, podatelna MěÚ, nejpozději do 7. 6. 2017 do 12.00 hodin. Informace: Ing.
Táňa Vladyková, vedoucí stavebního úřadu, tel.: 323 666 333 a Ing. Miroslava Vojtíšková, tajemnice MěÚ tel.: 323 666 303,
podatelna@mnichovice.info.
Pracovní nabídka 2.
Město Mnichovice vyhlašuje veřejnou výzvu k uzavření pracovní smlouvy na pracovní místo: Samostatný odborný pracovník zajišťující
agendu – místní poplatky, agenda povolování loterií a her, pronájem hrobových míst, odpadové hospodářství a kácení stromů. Místo výkonu
práce: Městský úřad Mnichovice, Masarykovo nám. 83. Termín přihlášek – nejpozději do 7. 6. 2017 do 12.00 hodin. Informace: Ing.
Miroslava Vojtíšková, tel. 323 666 388, 311, podatelna@mnichovice.info.
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.

