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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
Nová služba
Obec zajistila novou službu v odpadovém hospodářství – kontejnerový sběr oděvů, obuvi,
textilu, knih, hraček. 20.4.2018 byla uzavřena smlouva o umístění a provozování kontejnerů
s firmou TextilEco, a.s. se sídlem Palckého 715/15, Nové Město, 110 00 Praha 1. Tato
společnost tento druh služby provádí od roku 2009 prostřednictvím bílých kontejnerů,
označených duhovým logem TEXTILECO a nadace SOVA. V celé ČR provozuje více než
5000 sběrných kontejnerů. V třídírně pracuje okolo 250 lidí. V naší obci budou umístěny dva
bílé kontejnery u Obecního úřadu. P.S. v minulosti zavedený sběr použitého šactva v naší
obci u Diakonie Broumov končí – důvodem je, že Diakonie již na podzim v roce 2017
neplánovala a ani v letošním roce Diakonie neplánuje sběr.
Upozornění – místní poplatek za psa
I po upozornění v minulém HH je velký počet majitelů psů, kteří nemají zaplacen poplatek za minulý rok 2017, kdy
nebyly rozesílány složenky a jak již bylo avizováno, ani v budoucnu nebudou!!!
Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník)
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „ÚZSVM“) v návaznosti na ust. § 65 zákona č. 256/2013
Sb., katastrálního zákona, příloze postupuje aktualizovaný seznam nemovitostí, u nichž je dosud v katastru nemovitostí
evidován nedostatečně identifikovaný, tzv. neznámý vlastník, týkající se katastrálního území v územní působnosti naší
obce. Data k 1. 2. 2018 byla poskytnuta Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním. Seznam nedostatečně
identifikovaných vlastníků, aktualizovaných k 1. 2. 2018, je k nahlédnutí na Obecním úřadě v úředních hodinách.
Vítání občánků
V sobotu 3. března 2018 se konalo v pořadí již 13. vítání nových občánků Hrusic v budově mateřské školy. Na toto vítání
bylo pozváno 9 dětí se svými rodiči. A kdo se stal novým občánkem Hrusic: Michaela Kodytková, Alžběta Novotná,
Petr Matouš, Vojtěch Kofroň, Josefa Hejková, Sofie Lajzová, Matyáš Skalický, Nikola Pazderová, Libor Štěrba,
Matylda Mrázková. Všem novým občánkům byla předána kniha od Josefa Lady „Kronika mého života“ s osobním
věnováním a podpisem vnuka Mgr. Josefa Lady.
Připomínka – zavedené pravidlo
Neděle zůstává dnem klidu, to znamená, že nebudeme žádným způsobem rušit svoje sousedy, řezáním, sekáním,
pálením a jiným hlukem !!!
Poděkování
Děkuji našim dětem, a především paní Petře Strnadové, vedoucí mládeže SDH, za již pravidelný každoroční jarní úklid
krajnic podél komunikací.
Soutěž v malování pro děti
Naše obec ve spolupráci s Ladovým krajem vyhlašuje 8. ročník výtvarné soutěže pro děti ke 100 výročí založení
republiky na téma „Krajem Josefa Lady“. Podmínky soutěže: soutěže se může zúčastnit každé dítě ve věku 3 – 15 let, a to
pouze jedním dílem.

Díla budou zpracována jako malby nebo kresby na téma „Krajem Josefa Lady“, maximální velikost A3 = 297x420mm, na
spodní straně bude popsáno které místo na trase stezky Krajem Josefa Lady dílo vystihuje, práce musí být odevzdány
nejpozději do 28. října 2018 – poštou nebo osobně na Obecní úřad v Hrusicích. Adresa: Obecní úřad Hrusice, Hrusice čp.
142, 251 66 Senohraby, díla budou posouzena odbornou porotou za předsednictví Mgr. Josefa Lady – vnuka Josefa Lady,
díla budou začleněna a hodnocena v kategoriích: 3 – 5 let, 6 – 8 let, 9 – 11 let, 12 – 15 let, díla musí být označena jménem
a věkem autora, kontaktním údajem pro vyhlášení (nejlépe včetně e-mailu), v případě hromadného zaslání vzdělávacím
subjektem (jesle, MŠ, ZŠ, ZUŠ, Spec.Š. ŠD, víceletá gymnázia, mateřská centra, volnočasové kluby apod.), uveďte
adresu vzdělávacího subjektu a kontaktní osobu, tj. není nutná adresa, e-mail žáka, studenta klienta. Je však nutné práci
označit jménem a věkem. Vyhlášení se bude konat v prosinci 2018, oceněné děti získají hodnotné dárky. Zasláním do
soutěže se vyjadřuje souhlas s použitím osobních údajů pro potřeby zpracování vyhodnocení soutěže a souhlas k užití díla
pro výstavu a reklamní účely svazku LK, použití díla na webu, zpravodaji a tiskovinách. Obecní úřad v Hrusicích uchová
a použije díla a osobní údaje autora v souladu s nařízeními a zákony o ochraně osobních údajů.
Nabídka – rozbory pitné vody
Laboratoř MONITORING Praha nabízí rozbory pitné vody, teplé vody, odpadní vody, whirlpoolů, bazénů, rozbory
zeminy, odpadů, stavebních materiálů, sedimentů. V souladu s vyhláškou 252/2004 Sb., o hygienických požadavcích na
pitnou vodu je nutné provádět minimálně 1x za rok krácený rozbor pitné vody a 1x za 2 roky úplný rozbor pitné vody.
Ceny: úplný rozbor pitné vody 6.400,-Kč, krácený rozbor pitné vody 1.880,-Kč. Ceny jsou bez DPH 21%. Kontakt:
Monitoring, s.r.o., Podbabská 30, Praha 6, jednatel společnosti Petr Jankovský, telefon 266 316 272, 776 011 319, email: jankovsky@moni.cz
Turistický pochod „Cesta kocoura Mikeše“ a „Pohádkové Hrusice“
V sobotu 26. května 2018 se koná 13. ročník tohoto turistického pochodu v naší obci. Zahájení v 10.00 hodin. Jedná se o
dvě naučné stezky. Cesta kocoura Mikeše má po cestě 12 zastavení z Hrusic do Říčan a je dlouhá 20 km. Naučná stezka –
místopis Pohádkové Hrusice má po obci 5 zastavení a je dlouhá 2,5 km. Putování po Cestě kocoura Mikeše se dá rozdělit
na menší úseky. K návštěvě srdečně zve Obecní úřad v Hrusicích a Ladův kraj.
Strojové čistění komunikací
V úterý 24. dubna 2018 obec zajistila u Technických služeb Mnichovice čistění místních komunikací v obci od
posypového štěrku. V této souvislosti děkuji všem občanům, kteří nečekali a posypový štěrk před svými domy zametli a
použili na zpevnění vjezdů. Děkuji.
S veškerou úctou Ladislav Tesařík, starosta obce
Výroční zpráva obecní knihovny za rok 2017
Registrovaných čtenářů v roce 2017 bylo celkem 12 občanů – z toho 11 dospělých a 1 dítě do 15 let. Vypůjčeno bylo
celkem 237 knih. Tradičně i v roce 2017 dobře fungoval výměnný fond, který naší knihovně poskytuje oblastní knihovna
v Benešově. Jediný negativní poznatek je, že děti do 15 let už díky internetu vůbec nečtou knihy. V roce 2013 chodilo do
knihovny 10 dětí – loni pouze 1 dítě. Ale to je zřejmě poznatek všech knihoven.
Knihovník Eva
Boušková
Památník Josefa Lady a jeho dcery Aleny, Hrusice za rok 2017 – pokračování
Televize, rozhlas, tisk, internet:
 2. 2. ČT Telefon – dětský pořad.
 14. 3. ČT Týden v regionech.
 15. 5. ČT+ST Cyklotoulky.
 13. 7. a 21. 9. Středočeské nej a TV Praha.
 4. 10. Český rozhlas Dvojka.
 7. 10. Toulavá kamera – reportáž k výročí pana Lady.
 27. 10. Veřejná správa – reportáž do vánočního čísla.
 20. 10. Kam po česku – článek a otázky do časopisu.
 29. 10. Návštěva japonských novinářů – reportáž do časopisu.

7. 12. Slovenský rozhlas a 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., obec Hrusice, Ladův kraj Říčany.
Návštěvnost:
Celková návštěvnost expozice Josefa Lady a jeho dcery Aleny Ladové a dalších muzejních programů památníku v tomto roce 15 067
(viz tabulka č. 1). Oproti loňskému roku nás navštívilo o 1 890 návštěvníků více než v loňském roce 2016.
Facebookové stránky památníku se líbily (tj. stálí odběratelé) 278 lidem, 280 lidí je sleduje, 71 označilo polohu a 8 recenzovaly 5
hvězdičkami.
Na Googlu má památník od návštěvníků 77 recenzí. Celkově je hodnocen 4,4 z 5 hvězdiček.

Tabulka č.1:
Návštěvnost
první pololetí
druhé pololetí
Celkem

Platící
5 249
5 809
11 058

Neplatící
1 140
2 869
4 009

celkem
6 389
8 678
15 067

Výstava:
Zapůjčení modelu a reprodukcí na výstavu „Sedmičky“ Tančící dům Praha.
Knihovna:
V roce 2010 byla založena sbírková knihovna, která se zaměřuje na dílo Josefa Lady a jeho dcery Aleny. V současné době má již 804
evidencích čísel, z nich 57 přibylo v letošním roce. Jedná se o knihy, časopisy, pohlednice. Cela knihovna je utříděna a vedena
v evidenčním systému Bach.
IT služby:
 Zakoupení licencí ZyWALL 1ks a AVG 2ks.
 Zvýšení rychlosti internetu pomocí LTE, zapojen nový Duální LTE modem od O2.
 Zvýšení RAM pamětí na PC URAN.
 Nové grafické programy ADPBE, COREL.
 Kontrola a údržba IT sítě a PC.
 Nová multifukční síťová barevná tiskárna HP.
Správní činnost, zahrada:
 Běžná údržba domu a zahrady.
 Realizace potřebných školení zaměstnanců a revizí.
 Oprava poškozené plastiky „Pašík na motorce“ autorkou díla.
 Výměna dveří na WC pro veřejnost.
 Oprava střešní tašky po vichřici – hřebenáč.
 Kácení a prořez stromů (suchá bříza) a zasazení nového stromku (bříza).
 Osázení truhlíků na okna památníku.
 Nová březová lavička.
Různé:
 Nově uspořádána dolní část stále expozice, z důvodu zapůjčení předmětů na výstavu do Prahy (zakoupen dřevěný lidový
nábytek).
 Inventura majetku a zboží.
 Adventní výzdoba památníku.
 Zakoupení služebních mobilů Samsung 2ks
 Zakoupení digitálního fotoaparátu Canon pro potřeby památníku
Plán akcí a práce na rok 2018:
 2. duben - Velikonoční pondělí
 26. květen - Pochod Cesta kocoura Mikeše (Ladův kraj Říčany)
 18. květen - Den muzeí a galerií a II. muzejní noc v Památníku
 23.červen - II. Svatojánská noc
 15. září - Pochod Po stopách kocoura Mikeše (město Mnichovice) – razítkové místo
 --. září - Den Evropského dědictví (září není vyhlášeno, bude doplněno později)
 28. říjen - Den Středočeského kraje
 2.prosinec - II. Advent v Památníku.
 březen až červen se předpokládá 1x do týdne Výtvarné lektorské programy pro děti; na objednání prohlídka v kostýmu
kocoura Mikeše
 červenec a srpen – Malování na zahradě pro děti a dospělé
 září až prosinec se předpokládá 1x do týdne Výtvarné lektorské programy pro děti; na objednání prohlídka v kostýmu
kocoura Mikeše
 leden až březen - práce v památníku tykajíce se např. broušení podlah, nové osvětlení expozice, malovaní, úprava expozice
a jiná předsezónní údržba
Zápis do Mateřské školy Hrusice na rok 2018/2019
Zápis se koná ve čtvrtek 10. Května 2018 od 16.00 do 18.00 hodin v budově mateřské školy. S sebou vezměte: rodný list dítěte,
občanský průkaz jednoho z rodičů. Od 1.4. 2018 si vyzvedněte přihlášku do MŠ, kterou je nutno potvrdit pediatrem.

KRITÉRIA pro přijímání dětí do mateřské školy Hrusice pro rok 2018/2019
Do Mateřské školy Hrusice jsou až do naplnění kapacity přijímány děti v tomto pořadí:
1) Děti ve věku odpovídajícímu poslednímu roku před zahájením školní docházky a děti s odkladem školní
docházky, pro které je předškolní docházka povinná, s trvalým bydlištěm v obci Hrusice.
2) Děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně čtvrtého roku věku, s trvalým bydlištěm v obci
Hrusice.
3) Děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku, s trvalým bydlištěm v obci Hrusice.
4) Děti, které nemají trvalý pobyt v obci Hrusice podle data narození, tj. od nejstarších po nejmladší.
Vážení rodiče,
tento článek je věnovaný hlavně rodičům dětí, kteří se chystají na zápis do naší mateřské školy. V letošním roce máme
pouze 4 děti, které odcházejí do základní školy, 1 dítě z Hrusic se stěhuje. A tak máme v naší MŠ pouze 5 nových míst
pro nové děti. Pokud máte zájem o místo v naší MŠ, vyzvedněte si v mateřské škole přihlášku, která musí být potvrzena

od lékaře. Zároveň bych Vám doporučila, abyste se zkusili zapsat ještě v některé okolní mateřské škole, abyste měli větší
naději, že bude vaše dítě do mateřské školy přijato.
Lenka Rajdlová, ředitelka MŠ

9 let Občanského spolku „Šťastná rodina“.
Většina z Vás nás zná a pro toho, kdo ještě ne, jsme spolek maminek, babiček i tet, které mají rády děti a rády
něco udělají nezištně jak pro ně, tak pro obec, kde žijí. A když se to správně propojí, vzniknou takové akce jako
dětské dny, předvánoční trhy, velikonoční dílny nebo vánoční zastavení s písničkou a svařáčkem. Některá ze
ziskových akcí, třeba Mikuláš nebo trh, vydělá peníze na ztrátovou, což je hlavně dětský den, vánoční zastavení
a dárky od Mikuláše pro mateřskou školku a tak pořád dokola. Občas nás podpoří Obecní úřad, ale větší dík
patří všem každoročním sponzorům, přispívajícím na odměny pro děti.
Letos v březnu je to už 9 let, co jsme zahájily svou činnost. Někdo z nás to táhne od začátku, někdo se přidal za
běhu. Moc bych chtěla poděkovat spolkům i lidem, kteří mají na chodu zásluhy. V první řadě je to naše
předsedkyně Gaby Koudelková, která nás svou vitalitou a kreativitou všechny nakazila už v začátku. Ušila vždy
všechny masky a společně s Haničkou Skálovou, což je další velká podpora, nás vítala na každé schůzce
s úsměvem a stolem plným dobrot. Za takové podpory byla hračka vymyslet nové téma na dětský den… Další,
komu bych chtěla poděkovat, jsou místní hasiči, kteří se spoustou akcí pomáhali, všichni naši příbuzní včetně
dětí a manželů, kteří stavěli stanoviště, připravovali sokolovnu a pekli s námi dobroty na prodej. Ráda bych
vyzdvihla jednoho manžela a tatínka nad ostatní, a to je Jirka Skála. Nejenže každou akci pomohl přichystat,
také ji ozvučil a když bylo potřeba, vystoupil se svou kapelou a přivodil všem dobrou náladu s písničkou. Pak
chci samozřejmě poděkovat všem Vám, kteří jste nás podpořili svou účastí a těšili se vždy na připravovanou
akci.
Vzhledem k tomu, že nás ubývá, žádné nové členky nejsou a my máme naše „základny“ po těžkých nemocech,
jsme se rozhodly činnost pozastavit. Protože to bylo těžké rozhodování, rády předáme zkušenosti, které jsme za
tu dobu nasbíraly někomu dalšímu.
Za OS Šťastná rodina Jana Vančurová.
Poděkování
Děkuji tomuto smysluplnému společenskému spolku za devítileté trvání, za jejich práci pro děti a především
děkuji předsedkyni, vážené paní Gaby Koudelkové a věřím, že se jedná pouze o pozastavení činnosti.
Děkuji starosta Ladislav Tesařík
Mnichovické kramaření
Město Mnichovice pořádá a současně srdečně zve na „Mnichovické kramaření“ – tentokrát v duchu 1. Republiky, které se koná
v sobotu 26. května 2018 na Masarykově náměstí v Mnichovicích. Zahájení ve 13.00 hodin. Program: 13 – 13:30 vystoupení
dětí z MŠ Mnichovice, 13:30 – 15:30 Staropražská kapela FIAKR, aneb spolek emeritních Šlapeťáků, 16:00 – 17:45
Vystoupení dětí ze ZŠ Mnichovice, 18:00 – 19:00 Projekt 76, 19:30 – 20:30 GREEN DAY PRAGUE IDIOTS, 21:00 – 22:00
hodin PANKIX. Prodejní stánky, stánky s občerstvením, domácí koláče a buchty. Dobročinný bazar v průběhu celého
odpoledne. Děti, které přijdou oblečeny v dobových kostýmech z období 1. republiky, čeká malá odměna, vyzvednutí
v Informačním centru Mnichovice. P.S. pokud máte doma starší, ale ještě funkční věci jako oblečení, hračky, knížky,
společenské hry, sportovní potřeby aj., které už nepotřebujete – doneste je, prosím do Turistického informačního centra
v Mnichovicích do 23. května 2018. Věci budou prodávány na Mnichovickém kramaření. Výtěžek bude věnován ZŠ a MŠ
Mnichovice a Dětskému centru ve Stránčicích. Věci můžete nosit do infocentra v době: pondělí – pátek 8 -12, 13 -17 hodin,
sobota 8 -12 hodin.

Z tělovýchovy a sportu – fotbalový oddíl
Dosud odehrané zápasy a rozpis mistrovských zápasů jaro 2018
„A“ mužstvo – okresní přebor – odehrané zápasy + výsledky
Hrusice – Kunice B 4:1, Kostelec u Křížku – Hrusice 1:5, Hrusice – Radonice 1:1, Zápy B – Hrusice 3:1,
Hrusice – Senohraby 4:5
Rozpis zbývajících zápasů: sobota 28. 4. 17.00 hodin Hrusice – Šestajovice, 5. 5. 17.00 hodin Svojetice –
Hrusice, 12. 5. 17.00 hodin Hrusice – Škvorec, 19. 5. 17.00 hodin Hovorčovice – Hrusice, 26. 5. 17.00 hodin
Hrusice – Vyžlovka, 2. 6. 17.00 hodin Odolena Voda – Hrusice, 9. 6. 17.00 hodin Hrusice – Zeleneč, neděle 17.
6. Úvaly B – Hrusic
„B“ mužstvo – 4. třída oddělení B – odehrané zápasy + výsledky
Hrusice – Doubek 1:2, Radošovice – Hrusice 2:0, Hrusice – Senohraby B 5:1
Rozpis zbývajících zápasů: neděle 29. 4. 17.00 hodin Hrusice – Kamenice B, neděle 6. 5. 17.00 hodin
Dobřejovice B – Hrusice, úterý 8. 5. 17.00 hodin Hrusice – Sluštice, neděle 13. 5. 17.00 hodin Hrusice –
Lojovice, středa 16. 5. 18.00 hodin Kostelec B – Hrusice, sobota 19. 5. 17.00 hodin Doubravčice – Hrusice,

neděle 27. 5. 17.00 hodin Hrusice –Babice, neděle 3. 6. 17.00 hodin Louňovice – Hrusice, neděle 10. 6.17.00
hodin Hrusice – Světice, neděle 17. 6. 17.00 hodin Všestary – Hrusice
LT

Pokračování o historii farního kostela pod názvem „Brána nebes“ (Porta coeli)
Popis samotného portálu
Hrusický portál nacházející se v severní stěně hlavní lodi kostela
sv. Václava představuje poměrně typický románský tzv.
ústupkový portál, jehož analogické podoby nacházíme na celé
řadě románských kostelíků v Čechách (Vinec, Poříčí nad
Sázavou, Záboří nad Labem aj.) i na Moravě (Měřín aj.) má
všechny části příslušné tomuto typu románských portálů –
klenák, archivoltu, tympanon, hlavní římsu. Místo běžně
používaných sloupků jsou v ústupcích použity jakési silné pruty
zakončené stylizovanými listy splývajícími s římsou. Římsa
sama je zdobena tzv. drahokamovým vzorem. V archivoltě se
nalézají (a jsou střídány) v jednotlivých pásech tyto zdobné
prvky: čtyřstěny, jednoduchý vzor, stylizovaná zvířata (zřejmě
ovce) a jednoduché vřetenovité zdobení. Podstavec (sokl) portálu
a trnož ostění mají jednoduchý schematizovaný tvar.
Nejzajímavější (a nutno říci, že i nejtajemnější) částí portálu je tzv. tympanon, který je vyzdoben „sochařsky“
provedeným reliéfem. Střed vcelku prosté kompozice tvoří jednoduchý řecký kříž na žerdi, které spočívá na
dvouhlavém monstru (pravděpodobně draku). Při pohledu zepředu je kříž držen zprava pravou rukou postavy
v prostém přepásaném oděvu, jež v levé ruce drží stylizované trojlistí. Postava vpravo má na hlavě buď zvláštní
účes, anebo specifickou pokrývku hlavy. Zleva je pak vedle kříže umístěna druhá postava, oděná zřejmě
v poutnickém či mnišském oděvu s kapucí na hlavě. Tato postava drží ve své pravé ruce poutnickou hůl a levou
rukou si přidržuje na prsou knihu. Dvouhlavé monstrum, o něž je opřena žerď řeckého kříže, je pravděpodobně
zobrazením draka nebo baziliška. Na klenáku završujícím archivoltu, je vytesán rovněž prostý stejnoramenný
řecký kříž. Ve třech polích ze čtyř, vzniklých použitím motivu kříže, jsou umístěny malé křížky. V horním
oblouku archivolty, jak už bylo zmíněno, je vytesáno snad datum 1252, které však podle stylu písma bylo
zřejmě vyhotoveno později. Celkový vzhled portálu působí velice prostě, více méně schématicky, a některé
prvky vykazují jisté příznaky „primitivního“ sochařského či kamenického zpracování. Jako kdyby ruka, či ruce,
které toto dílo před osmi staletími vytvořily, patřily spíše neškolenému kameníkovi a nikoli sochařskému
mistru. Může to však být výsledek prvního zběžného dojmu, který vzniká ve smyslových orgánech moderního
člověka. Lidé před osmi staletími mohli celý výjev i jeho zpracování vnímat úplně jiným způsobem. Vzhledem
k celkovému vzhledu, jednoduchému zpracování a opracování kamenického materiálu, velmi zjednodušeným
figurám a řadě symbolických motivů, není vůbec jednoduchým problémem interpretovat význam a sdělení či
poselství výjevu, zobrazenému na tympanonu. Pokusíme se o přehledné zpracování různých způsobů výkladu.
Pokračování příště
MH
Ze života římskokatolické hrusické farnosti
1. května je svátek svatého Josefa, dělníka. Jistě měl velkou radost, když se mu
nějaký výrobek ze dřeva dobře povedl. Ještě větší radost měl z Ježíše, jehož byl
pěstounem. Zrovna tak měl velkou radost jako snoubenec Panny Marie, jak slavíme
19. března.
Otcové rodin jej mohou prosit o přímluvu, aby dobře vychovávali své děti. A to nejen
aby je naučili manuální zručnosti třeba při prořezávání stromků, ale též aby je naučili
modlit se. Svatý Josef byl muž modlitby. Nejen že uměl některé modlitby zpaměti, ale
dokázal v modlitbě naslouchat Bohu. Uměl naslouchat třeba i v noci, když k němu
mluvil skrze anděla. On jej poslechl, sebral Pannu Marii s Ježíškem a utekli před
Herodem do Egypta.
Panna Maria, které patří celý květen, měla veliký poklad, který by za nic na světě nevyměnila, ani za zlato
celého světa. Tím pokladem pro ni byl Ježíš Kristus. Pro každou matku má být její dítě pokladem. Jsme smutni,
když některé matky nedovolí svým dětem, aby se narodily, a nechají je usmrtit ještě ve svém těle.
Každou třetí neděli v měsíci se modlíme v hrusickém kostele za obnovu rodin. Kolik je rozbitých rodin třeba
proto, že některý z členů rodiny ztratil víru.

I svatý Václav byl z rozbité rodiny! Jeho matka nechala zavraždit jeho babičku svatou Ludmilu a bratr Boleslav
pak zabil Václava.
Kéž nám jde o růst ve víře v našich rodinách, kéž roste počet svatých rodin.
P. Ivan Kudláček, farář mnichovicko-hrusické farnost
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V měsíci dubnu oslavili a v měsíci květnu 2018 oslaví své narozeniny tito občané a
občanky
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7.4.
7.4.
9.4.
9.4.
9.4.
12.4.
12.4.
15.4.
16.4.
17.4.
18.4.
19.4.
19.4.
21.4.
22.4.
26.4.
29.4.

Křiva Zdeněk
Vávrová Jaroslava
Chalupová Jaroslava
Svoboda Miroslav
Malý Jan
Hemelíková Bedřiška
Bukovská Jaroslava
Slanařová Irena
Procházková Marie
Vávrová Jana
Vávrová Marcela
Čejková Marcela
Vávra Antonín
Čejka Jaroslav
Vávra Jaroslav
Slabihoud Jan
Šaldová Jana
Saller Jaroslav
Tichá Marie

č.p. 18
č.p. 126
č.p. 124
č.p. 100
č.p. 156
č.p. 73
č.p. 153
č.p. 137
č.p. 162
č.p. 178
č.p. 199
č.p. 84
č.p. 147
č.p. 84
č.p. 126
č.p. 76
č.p. 40
č.p. 6
č.p. 86

62 let
73 let
72 let
75 let
55 let
61 let
71 let
64 let
62 let
57 let
61 let
67 let
89 let
72 let
75 let
68 let
88 let
84 let
80 let
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Mašek Viktor
Kutina Antonín
Andrik Zdeněk
Vitingerová Dana
Škobisová Marie
Zikmund Jindřich
Matoušková Alena
Mráz Jan
Černý Ivo
Svoboda Josef
Mrázová Věra
Vilímová Miloslava
Povejšilová Hana
Malinovský Ladislav
Tesařík Ladislav
Hruška František
Jedlička Miloslav
Svobodová Vlasta
Chalupa Miroslav
Skálová Vlasta
Herman Ladislav
Postlerová Jana

č.p. 90
č.p. 98
č.p. 44
č.p. 51
č.p. 10
č.p. 63
č.p. 117
č.p. 146
č.ev. 064
č.p. 35
č.p. 146
č.p. 106
č.p. 88
č.p. 11
č.p. 128
č.p. 130
č.p. 130
č.p. 35
č.p. 124
č.ev. 0268
č.ev. 081
č.ev. 0188

74 let
61 let
56 let
63 let
71 let
69 let
63 let
70 let
69 let
69 let
68 let
86 let
66 let
86 let
71 let
69 let
69 let
67 let
73 let
76 let
64 let
74 let

Narození
Rodičům Anně Kurzové a Luboši Berkovi, Hrusice čp. 48 se 15. února 2018 narodil syn Dominik.
Rodičům blahopřejeme a malému Dominikovi přejeme hodně zdraví, štěstí a srdečně ho vítáme v Hrusicích!!!
Přihlásili se do Hrusic
Dne 1. 3. 2018 se k trvalému pobytu, Hrusice č.ev. 0342 přihlásil pan Jan Polívka
Dne 2. 3. 2018 se k trvalému pobytu, Hrusice čp. 275, přihlásil pan Ivo Kašpárek s dcerou Terezou a synem Kristiánem.
Dne 2. 3. 2018 se k trvalému pobytu, Hrusice č.ev. 048, přihlásila paní Simona Vacková s dcerou Apolenou.
Dne 9. 3. 2018 se k trvalému pobytu, Hrusice č.ev. 023 přihlásila paní Lucie Hübnerová s dcerou Petrou.
Všechny nové přihlášené občany a občanky srdečně vítáme v Hrusicích!!!
Úmrtí
Ve čtvrtek 22. března 2018 ve věku nedožitých 86 let zemřela vážená paní Miroslava Malinovská. Poslední rozloučení se
konalo 29.3.2018 ve smuteční obřadní síni v Benešově Na Karlově.
Čest její světlé památce !!!
Vážení občané Hrusic a okolí,
Dovolte, abych Vám představila novou veterinární ordinaci v Cihelně, která se jmenuje „Mikešova veterina“. Provádím
zde vakcinaci, běžné veterinární vyšetření, kastrace psů a koček, drobné chirurgické zákroky a mnoho dalšího. Součástí
ordinace je i obchod s krmením pro psy, kočky, hlodavce, krmné směsi pro nosnice, králíky, kachny, brojlery,

chovatelské potřeby. Ordinaci můžete navštívit: Po, St, Pá 14 – 18 hodin, Út, Čt, Pá 9 – 13 hodin. Obchod je otevřený Po
– Pá 9 – 18 hodin.
Těšíme se na Vaší návštěvu
MVDr. Jitka Mikešová, telefon 731 575 405
Mikešova veterina, Hrusice čp. 67 (Cihelna)
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.

