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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 2018 mnoho štěstí a
zdraví, osobních úspěchů, prostě vše
nejlepší!!!
Děkuji Vám za vše dobré, co jste v roce
2017 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
Volba prezidenta České republiky
Na základě zákona č. 275/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, předseda Senátu
Parlamentu České republiky vyhlásil volbu prezidenta ČR na dny 12. a 13. ledna
2018, s případným druhým kolem na dny 26. a 27. ledna 2018. V Hrusicích je jeden
volební okrsek, volební místnost je v budově Obecního úřadu. Právo volit má pouze
občan České republiky /nevolí cizí státní příslušníci/, který alespoň druhý den
voleb, tj. 13. ledna 2017 dosáhl nejméně věku 18 let. Ve druhém kole může volit i
státní občan ČR, který alespoň druhý den druhého kola voleb, tj. 27. ledna 2018,
dosáhl věku 18 let. Volič, který nebude v době voleb přítomen ve svém místě
trvalého bydliště, může požádat Obecní úřad o vydání voličského průkazu. Tento
voličský průkaz lze získat nejdříve 15 dní přede dnem voleb tj. od 28.12.2017,
získat ho lze buď osobně nebo bude vydán osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče,
žádacího o vydání voličského průkazu. Konec lhůty pro doručení žádosti o vydání voličského průkazu v listinné
podobě s ověřeným podpisem voliče je 5. ledna 2018.
Hlasovací lístky pro první kolo voleb obdrží voliči do svých schránek, v případě druhého kola voleb voliči
hlasovací lístky obdrží přímo ve volební místnosti.
Odpadové hospodářství - svoz komunálního odpadu a bio odpadu v roce 2018.
První svoz komunálního odpadu v roce 2018 je v úterý 9. ledna 2018 a následně každých 14 dní vždy v úterý
sudé týdny. Měsíční svoz komunálního odpadu bude v těchto termínech: 9. ledna, 6. února, 6. března, 3. dubna,
1. května, 29. května, 26. června, 24. července, 21. srpna, 18. září, 16. října, 13. listopadu, 11. prosince 2018.
Ceny za svoz zůstávají stejné jak v roce 2017: popelnice 120l cyklus 1x14 dní = 1.400,-Kč ročně, popelnice
240l cyklus 1x14 dní = 1.900,-Kč ročně, popelnice 120l cyklus 1x měsíčně = 1.000,-Kč ročně. Dohoda se
svoznou firmou: lednové svozy, to jsou v úterý 9. 1. a 23. 1. 2018, budou ještě na známky roku 2017. Po
tomto termínu, pokud nebude vylepena známka na rok 2018, svoz nebude proveden!!! Známka na rok
2018, včetně známek na BIO odpad, jsou k dispozici na Obecním úřadě a budou vydávány pouze proti úhradě
poplatku za rok 2018. Cena BIO známek zůstává také stejná jako v roce 2017: popelnice 120l – 780,-Kč ročně,
popelnice 240l – 1.010,-Kč ročně. Dále je možné na Obecním úřadě získat set na separovaný sběr /papír, plast,
sklo, cena 85,-Kč/, a igelitové pytle ASA na komunální odpad za cenu 60,-Kč. Upozornění od svozné firmy:
v případě nevystavení nádoby se nebude provádět náhradní svoz z kapacitních důvodů a pro bezproblémové
obsloužení nádob svozná firma doporučuje vystavovat nádoby již den předem navečer. Další služba: kovový
šrot /plechovky a jiné/ – nádoby u OÚ, sběr použitého jedlého oleje – výhradně rostlinného původu - nádoba u
OÚ. Železný šrot větších rozměrů – ohrada u OÚ.
Orkán Herwart
V neděli 29. října 2017 přešel přes ČR orkán Herwart, který lámal stromy, které pak následně poškozovaly
dráty el. vedení, což následně vedlo k výpadku elektřiny do domácností. Naše obec nakonec nebyla tolik
postižena, nicméně i u nás v Hrušově, pád stromu, rostoucí v zahradě v blízkosti a dosahu el. drátů prodloužil
dobu opravy dodávky el. proudu do domácností v Hrušově. Proč o tom píši. Je to určitý apel na vlastníky
stromů a keřů, kterým rostou stromy v blízkosti el. vedení, aby stromy vykácely nebo min. upravily na délku,
která při pádu nedosáhne na vedení el. proudu a el. vedení nepoškodí.
Sedmičky Josefa Lady 1887 – 1957 – 2017
V úterý 14. listopadu 2017 se konala v Galerii Tančícího domu, Jiráskovo nám. 6, Praha 2, u příležitosti 130.
výročí narození a 60 výročí úmrtí, vernisáž zahájení výstavy hrusického rodáka, národního umělce Josefa
Lady. Ve čtyřech patrech Tančícího domu je vystaveno na 400 děl, některá z nich poprvé od roku 1957.
Expozice představí jak Ladovy nejznámější obrazy z volné tvorby, ilustrace knih, časopisů i periodik z doby
meziválečné, či doposud nikdy nezveřejněné kresby. Z oblasti ilustrace budou ukázány dosud méně známá díla
z rané etapy období před první světovou válkou, či umělcovi osobní věci. Výstava Sedmičky Josefa Lady je
největší přehlídkou Ladovy tvorby v Praze za posledních deset let. Návštěvníci zde najdou nejslavnější
ladovské motivy, přičemž nejvyšší (+1) a nejnižší podlaží (-2) je vyhrazeno volné obrazové tvorbě i kresbám a
patro -1 především dětem. V přízemí, věnovaném zvláště rodině umělce a prostředí, v němž pracoval, si
návštěvníci budou moci mimo jiné zakoupit rozmanité ladovské suvenýry. Kurátoři výstavy: Lev Pavluch,
Jana Sommerová, Jindřich Ulrich a Josef Lada (vnuk umělce). Výstava trvá do 1. 4. 2017.
www.galerietancicidum.cz Pro zajímavost: Josef Lada velkou část svého života strávil shodou okolností právě
v pražském Podskalí, jehož je dnes světoznámá architektura Tančícího domu dominantou. Srdečně zvu na tuto
vyjímečnou výstavu hrusického rodáka.

Mikulášská nadílka pro děti
V sobotu 2. prosince 2017 proběhla tradiční Mikulášská nadílka pro děti v místní sokolovně. Bohatá nadílka,
především ovoce, byla zásluhou sponzorů díky paní Ludmile Pospíšilové /firma BILLA/ a díky SOH /Spojené
osady Hrusic/. Všem patří velké poděkování.
Soutěž v malování pro děti
V letošním roce oslav 130. výročí narození našeho hrusického rodáka Josefa Lady, Obecní úřad ve spolupráci
s Ladovým krajem vyhlásil soutěž v malování pro děti. Ukončení a předání obrázků bylo do 28. října 2017. Na
obecní úřad bylo odesláno od dětí celkem 523 obrázků. Následně 20. listopadu bylo za přítomnosti poroty ve
složení – předseda Mgr. Josef Lada, dr. Richard Khel CSc., a akademických malířek dr. Zuzany Kovaříkové a
Mgr. Zuzany Stanke, provedeno vyhodnocení nejlepších obrázků v kategoriích 2-5 let, 6-8 let, 9-11 let, 12-15
let, a samostatně kolektivních prací. Slavnostní předání cen vítězům, včetně výstavy všech obrázků proběhlo
následně v neděli 10. prosince 2017 od 14.00 hodin v sokolovně. Za účasti dětí, rodičů, učitelek, ředitelek MŠ a
ZŠ /děti s rodiči přijeli i z dalekého Mikulova, Budyně nad Ohří, z Čáslavi atd/., pan Mgr. Josef Lada osobně
předal ceny a diplomy dětem vítězných obrázků. Pro přítomné děti, ale i rodiče bylo osobní setkání s vnukem
Josefa Lady panem Mgr. Josefem Ladou velkým zážitkem. Na závěr této velice smysluplné a vydařené akce,
chci poděkovat sponzorům, kteří přispěli k hodnotným cenám pro vítězné práce: Josef Lada, Svazek obcí
Ladův kraj, Albatros, Agentura Kirke, Spinning Praha a Obec Hrusice.
S veškerou úctou Ladislav Tesařík, starosta obce
Z tělovýchovy a sportu
Fotbalový oddíl
Výsledky „A“ mužstva – Okresní přebor, mistrovská soutěž 2017/2018 – podzim
Kunice B – Hrusice 0:3, Hrusice – Kostelec 2:4, Radonice – Hrusice 1:1, Hrusice – Zápy B 1:5, Senohraby –
Hrusice 2:4, Šestajovice – Hrusice 6:2, Hrusice – Svojetice 1:2, Škvorec – Hrusice 1:3, Hrusice – Hovorčovice
5:2, Vyžlovka – Hrusice 2:0, Hrusice – Odolena Voda 3:0, Zeleneč – Hrusice 0:2, Hrusice – Úvaly B 3:3.
Umístění: 7. místo, 20 bodů, 6 vítězství, 2 remízy, 5 porážek, skóre 30:28
Výsledky „B“ mužstva – IV. třída, mistrovská soutěž 2017/2018 - podzim
Sluštice – Hrusice 8:1, Hrusice – Kostelec B 3:2, Doubek – Hrusice 1:4, Hrusice – Radošovice 7:2, Senohraby
B – Hrusice 0:9, Kamenice B – Hrusice 0:0, Hrusice .- Dobřejovice B 3:2, Lojovice – Hrusice 1:2, Hrusice –
Doubravčice 4:1, Babice – Hrusice 10:0, Hrusice –Louňovice 2:1, Světice – Hrusice 2:2, Hrusice – Všestary
1:3
Umístění: 3. místo, 26 bodů, 8 vítězství, 2 remízy, 3 porážky, skóre 38:33
Mládež
Umístění: mladší přípravka – 2. místo /Divize B/, starší přípravka – 2. místo /Elitní divize/, mladší žáci – 2.
místo.
Poprvé tak budou mít Hrusice v jarní části soutěže své zástupce v Elitní divizi mladších i starších přípravek !
Blahopřejeme !
Lad.Tesařík, předseda TJ
Pokračování o historii farního kostela pod názvem „Brána nebes“ (Porta coeli)
Hrusický portál – kamenický materiál
Popis unikátu románského umění začneme u kamenného
materiálu, ze kterého byl hrusický portál kamenickými
mistry před mnoha staletími vytesán. Běžně tradovanou
informací je tvrzení o tom, že tento románský ústupkový
portál byl celý vytesán z červenajícího pískovce. Podívejme
se však na celou věc v bližším pohledu. Kamenický
materiál, ze kterého byl hrusický portál zhotoven, je
červená sedimentární hornina z období středočeského
permokarbonu. Tato hornina bývá geologicky klasifikována
jako arkóza, popřípadě tzv. arkózovitý pískovec, nebo jako
lutitická arkóza. Hornina kdysi dávno vznikala jen pomalou sedimentací rozplavené horniny žulového
charakteru. K velkému nahromadění sedimentů došlo v době před 225-270 miliony let v tzv. blanické brázdě
(příkopová propadlina táhnoucí se od Českých Budějovic až k Českému Brodu). Tehdy panovalo suché a teplé
podnebí, při kterém se při zvětrávání hornin tvořilo velké množství oxidů železa, které pak byly zaneseny ve
značném množství do usazených hornin.

To se stalo příčinou jejího výrazně červeného zabarvení. Hlavními složkami této sedimentární horniny jsou:
křemen, plagioklas, draselný živec, muskovit, biotit, sericin, chlorit, rutil, zirkon, hematit a limonit.
K základní charakteristice kamenického materiálu je třeba přičinit následující poznámku: Arkóza ze
středočeského permokarbonu bohužel trpí specifickou degradací, jež se projevuje především odlupováním
vrchní vrstvy kamene. Vrchní vrstva o síle okolo 5 mm bývá poměrně pevná. Pod ní je vrstva drolivého kamene
a posléze opět následuje kámen relativně pevný. Degradaci způsobuje zejména zvětrávání. Arkóza se používala
jako stavební a sochařský kámen již v poměrně dávných dobách.
Nejstarší doložené použití lze dokumentovat na kamenné výzdobě kostela sv. Jakuba v Rovné (dnes součást
Stříbrné Skalice, městečka nacházejícího se nedaleko Hrusic), který pochází z 12. století. Najdeme ho ale také
v obloucích gotického chrámu Sázavského kláštera, v minoritském klášteře v Benešově, ve zdivu kostela sv.
Štěpána v Kouřimi, na zámku v Kostelci nad Černými lesy a stejně tak na stavbě kostela sv. Bartoloměje
v Divišově, na kostelíku sv. Klimenta v Lštění, na kostele sv. Ondřeje v Ondřejově a na řadě dalších míst.
V Posázaví a na Benešovsku byl vůbec tento kámen používán velmi hojně, a to až do dvacátých let minulého
století. Portál v Hrusicích byl vytesán z arkózy, která s největší pravděpodobností pochází z lomu v Nučicích
vzdálených od Hrusic cca 20 km vzdušnou čarou. V tomto lomu, jenž se nachází nedaleko samotné obce
Nučice, se vyskytuje arkózovitý, čevenohnědý pískovec se zrny o velikosti zhruba 1 mm. V základní hmotě
jsou rozptýleny kousky živce, slídnatých rul a křemene. Lavice arkózovitého pískovce v tomto lomu mají
mocnost až 2 m. Kámen z nučického lomu se používal na různé kamenické a sochařské práce. Vůbec
nejintenzivněji se v tomto lomu těžilo mezi lety 1870 a 1925. V závěru tohoto období zde pracovalo až 25
lamačů kamene. Arkózovitý pískovec z nučického lomu se vyznačoval dosti velkou pevností, a proto býval i
v dávné minulosti vybírán pro účely výzdoby, která měla přetrvat věky. (Volbu starých mistrů přesvědčivě
potvrdil čas) Jeho fyzikální vlastnosti (objemová hmotnost, nasákavost, pevnost v tlaku, obrusnost) byly na
velice dobré úrovni vyhovující právě kamenickým a sochařským účelům.
MH
Z Hrusické školky

Vážení čtenáři,
píši informace ze školky, abyste věděli, co se
u nás děje.
Od posledního článku došlo ke změně, místo
pro dítě je obsazené, byl přijat Miloslav
Nečada ze Strančic, takže opět hlásím plný
stav 24 dětí.
Absolvovali jsme divadlo ,,Jak se v pekle
kujou pikle" a z toho, jak byly děti ,,vykulené"
jsme usoudili, že opravdový čert by ve školce
udělal neplechu.
Adventní lampionový průvod nám udělal velkou radost, účast byla opravdu velká, rozsvícení stromku se
podařilo, zpívání dětí z Národopisného souboru z Hrusic bylo pěkné, chtěla bych jim moc poděkovat, že přišly,
společně zazpívané koledy se vydařily. Občerstvení pro děti, o které se postaraly naše maminky a moje
kolegyně Šárka a Edita, bylo opravdu dobré.
Další akcí byla Mikulášská nadílka, přemýšleli jsme, co dětem nadělit, a to jsme netušili, že nás obdarují
děvčata ze Spolku Šťastná rodina, děti dostaly velký balíček dobrot, dále jsme dostali ovoce - banány, jablíčka a
mandarinky, a krásná plyšová zvířátka se sladkostmi, od obecního úřadu. Nadílka proběhla za přítomnosti
Mikuláše a anděla ( čert byl nemocný, měl rýmu ), děti byly moc spokojené.
V pondělí 11.12. v 10,45 hodin máme ve školce pohádku ,,Putování za šťastnou hvězdou", 14.12. máme
vánoční fotografování.
20.12. máme ve školce vánoční besídku, pilně trénujeme básničky, písničky a hlavně koledy a potom nás čeká
vánoční nadílka, tak nám držte palce, aby nám ,,Ježíšek" nějaké dárky přinesl.
Závěrem bych se chtěla touto cestou rozloučit a velmi poděkovat mojí kolegyni Zdeně Andělové, že mě vytáhla
z nesnází při shánění paní učitelky.
Teta Zdena, jak jí děti říkají, nám pomohla a naučila děti spoustu potřebných věcí. Ale nebojte, slíbila pomoc,
kdyby některá z nás onemocněla. Od ledna nastoupí na její místo paní učitelka Ivana Průšová, která se už 4
měsíce u nás zaučuje.
Děkuji všem, kteří nám pomáhají při naší práci s dětmi a všem vám přeji krásné Vánoce a hodně zdraví v
Novém roce.
Lenka Rajdlová, ředitelka Mš

Ze života římskokatolické hrusické farnosti
Budou Vánoce bez sněhu? Nebo se děti budou koulovat a jezdit na sáňkách jako na
Ladových pohlednicích?
Když se člověk narodí, nemůže si vybrat, zda bude svítit sluníčko nebo padat déšť. Tak i
Kristovy narozeniny slavíme každoročně za každého počasí. I sebekrásnější počasí není
podstatné pro oslavu Vánoc.
Vraťme se ke křesťanskému způsobu prožívání Vánoc. Můžeme vycházet z
evangelia: Stalo se v oněch dnech, že vyšlo nařízení od císaře Augusta, aby byl po
celém světě proveden soupis lidu. Tento první majetkový soupis se konal, když Sýrii
spravoval Quirinius. Všichni se šli dát zapsat, každý do svého města. Také Josef se vydal z Galileje, z
města Nazareta, do Judska, do města Davidova, které se nazývá Betlém, poněvadž byl z domu a rodu
Davidova, aby se dal zapsat s Marií, která mu byla zasnoubena a čekala dítě. Když tam byli, naplnily se
dny a přišla její hodina. I porodila svého prvorozeného syna, zavinula jej do plenek a položila do jeslí,
protože se pro ně nenašlo místo pod střechou. A v té krajině byli pastýři pod širým nebem a v noci se
střídali v hlídkách u svého stáda. Náhle při nich stál anděl Páně a sláva Páně se rozzářila kolem nich.
Zmocnila se jich veliká bázeň. Anděl jim řekl: „Nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude
pro všechen lid. Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově. Toto vám bude
znamením: Naleznete děťátko v plenkách, položené do jeslí.“ A hned tu bylo s andělem množství
nebeských zástupů a takto chválili Boha: „Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi; Bůh v
nich má zalíbení.“ Jakmile andělé od nich odešli do nebe, řekli si pastýři: „Pojďme až do Betléma a
podívejme se na to, co se tam stalo, jak nám Pán oznámil.“ Spěchali tam a nalezli Marii a Josefa i to
děťátko položené do jeslí. Když je spatřili, pověděli, co jim bylo řečeno o tom dítěti. Všichni, kdo to
uslyšeli, užasli nad tím, co jim pastýři vyprávěli. Ale Maria to všechno v mysli zachovávala a
rozvažovala o tom. Pastýři se pak navrátili, oslavujíce a chválíce Boha za všechno, co slyšeli a viděli, jak
jim to bylo řečeno. Když uplynulo osm dní a nastal čas k jeho obřízce, dali mu jméno Ježíš, které dostal
od anděla dříve, než jej matka počala (Lk2, 1-21).
Kéž se naše srdce naplní vánoční radostí z Narození Ježíše Krista.
P. Ivan Kudláček, farář mnichovicko-hrusické farnosti
Dá-li P. Bůh, vánoční a novoroční pořad bohoslužeb 12017-18
Datum

Hrusice

Chocerady

Ondřejov

Zvánovice

poznámka

8,30

10,30

16,30
---

18,30
---

-----

24. 12. Štědrý den

24.00x

16,00°

---

---

---

4. neděle adventní
4. neděle adventní
° Dětská
x
Rybova vánoční mše svatá

25. 12.
Narození Páně
26. 12. Sv. Štěpán
29. 12.
30. 12. Sv. Rodina
31. 12. Sv. Rodina

---

10,30°

15,00

---

---

--17,30
--8,30

x

10,30
----10,30

----16,30

----18,30

-------

Sv. Silvestr

16.00

---

---

---

23. 12. sobota
24. 12. neděle

Mnichovice

1. 1.
Panna Maria,
Matka Boží
4. 1. čtvrtek
5. 1. pátek
6. 1. sobota

8.30

10,30°

16.30

18,30

---

--17,30
---

-------

----16,30

----18,30

15,00
---

7. 1. neděle

8,30

10,30°

---

---

---

° Dětská
x

Rybova vánoční mše svatá

Obnova manželských slibů
Obnova manželských slibů
Mše sv., adorace, Te Deum
na poděkování za uplynulý rok
° Dětská
Světový den modliteb za mír
Slavnost Zjevení Páně
Mše sv. s nedělní platností
Slavnost Křtu Páně
konec vánoční doby
° Dětská

Mše sv. ve Struhařově letos o Vánocích nebude. Příští mše svatá bude, dá-li Pán Bůh, v neděli 21. 1. 2018 v
15,00 hod.
V Mnichovicích bude adorace 1. neděli 7. 1. 2018 v 15,00 hod.
Betlémy lze shlédnout v kostelech před mší svatou nebo krátce po mši svaté či po domluvě s knězem až do
konce ledna.

hrusická

domácí

kronika

V měsíci prosinci oslavili a v měsíci lednu 2018 oslaví své narozeniny tito občané a
občanky

6.12.
6.12.
8.12.
9.12.
12.12.
13.12.
13.12.
16.12.
16.12.
20.12.
23.12.
24.12.
25.12.
26.12.

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

č.p. 76
č.p. 168
č.p. 163
č.p. 214
č.p. 159
č.p. 236
č.ev. 0404
č.p. 49
č.p. 134
č.p. 6
č.p. 72
č.ev. 0109
č.p. 4
č.p. 9

89 let
64 let
58 let
65 let
74 let
66 let
60 let
57 let
88 let
55 let
80 let
75 let
67 let
71 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

61 let
66 let
78 let
74 let
74 let
70 let
61 let
69 let
71 let
84 let
56 let
71 let
89 let
73 let
80 let

Všem jubilantům upřímně blahopřejeme !!
Přihlásili se do Hrusic
Dne 27. října 2017 se k trvalému pobytu, Hrusice čp. 63 přihlásila paní Pavla Ulrichová- Prokopová s dcerou
Kateřinou Prokopovou.
Srdečně vítáme v Hrusicích!!!
Dne 8. listopadu 2017 se k trvalému pobytu, Hrusice čp. 10 přihlásila paní Katrin Dundychová.
Srdečně vítáme v Hrusicích!!!
Dne 10. listopadu 2017 se k trvalému pobytu, Hrusice čp. 36 přihlásil pan Petr Kyselý.
Srdečně vítáme v Hrusicích!!!
Dne 22. listopadu 2017 se k trvalému pobytu, Hrusice čp. 264 přihlásila paní Štěpánka Filcíková.
Srdečně vítáme v Hrusicích!!!
Dne 8. prosince 2017 se k trvalému pobytu, Hrusice čp. 70 přihlásila paní Lucie Štěpánková.
Srdečně vítáme v Hrusicích!!!
Narození
Rodičům Barboře a Martinovi Lajzovým, Hrusice čp. 142 se 5. listopadu 2017 narodila dcera Sofie.
Rodičům blahopřejeme a malé Sofii přejeme hodně zdraví, štěstí a srdečně ji vítáme v Hrusicích!!!
Rodičům Markétě a Martinovi Hejkovým, Hrusice č.ev. 0617 se 12. listopadu 2017 narodila dcera Josefa.
Rodičům blahopřejeme a malé Josefě přejeme hodně zdraví, štěstí a srdečně ji vítáme v Hrusicích!!!
Nabídka kuřic – dovoz zdarma po celé ČR
Od března 2018 dovoz na Vaši adresu. Objednané kuřice dovezeme přímo na Vaši adresu. Den a čas dodání Vám
oznámíme 5 dní předem. Doprava zdarma při počtu 10 a více kuřic, při nižším počtu příplatek 200,-Kč. Nejmenší
odběrný počet je 5 ks.
Kuřice firma dováží celoročně – je možné si vyžádat i další termíny odběru.
Kontakt: www.kurice.cz, e-mail: prodej kuric@seznam.cz, telefon 737 736 775
Kulturní nabídka
V sobotu 20. ledna 2018 pořádá Sbor dobrovolných hasičů v Hrusicích svůj tradiční „Hasičský ples“. Hrusická
sokolovna, začátek ve 20.00 hodin, bohatá tombola, občerstvení. K poslechu a tanci hraje hudební skupina „Kolář Band“.
Srdečně zvou hasiči.
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.

