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Ladův národopisný
soubor z Hrusic

přinášíme vám první lednové číslo Hlasu
Hrusic, a s tím i přání všeho dobrého,
zejména pak zdraví, do roku 2019.
Spolu s přáními přicházejí v novém
roce také různá předsevzetí.

N

aším hlavním předsevzetím je dobře se starat
a pečovat o Hrusice. Věřte, že se o to poctivě
snažíme. Zároveň vás musíme požádat o trochu trpělivosti a pochopení. Ukazuje se, že je před námi, jak jsme i předpokládali, opravdu dlouhá a trnitá
cesta k tomu, abychom splnili všechny nároky, které
jsou dnes kladeny na moderní obec.
Musíme toho hodně odpracovat jak v oblasti strategického plánování, tak např. v oblasti transparentního účetnictví a ekonomiky obce, než budeme moci
podat žádost o dotace na další rozvoj obce. To vše je
časově dosti náročné, můžete nás však podpořit i tím,
že pro běžné schůzky na obecním úřadu (např. poplatky, žádosti o vyjádření, dotazy a podněty) využijete
úřední hodiny. Bude-li třeba vyřídit něco opravdu urgentně, jsme vám k dispozici na telefonu či po předchozí domluvě i mimo úřední hodiny. Mimo hodiny
pro veřejnost se totiž musíme věnovat například tomu, abychom se ctí a bez velké pokuty vyšli z kontroly hospodaření obce za rok 2018 ze Středočeského kraje (dílčí výsledky dále), zpracovali plán rozvoje obce
a ekonomický výhled, připravili podklady pro žádosti
o dotace u projektů, které hodně spěchají, či dokončili
územní plán. Vyrovnání dluhu v oblasti rozvoje obce
bude vyžadovat ještě hodně společného úsilí.
Ivana Plechatá
místostarostka

O

bdobí adventu je pro Ladův
národopisný soubor časem
vánočních vystoupení. Na
konci minulého roku náš soubor
otevřel výstavu pod názvem „Josef
Lada, jak ho neznáte“ ve Veigertovském domě Regionálního muzea
v Kolíně. Výstava představuje
méně známou tvář Josefa Lady
a je k vidění až do 10. února 2019. Určitě stojí za vidění!
Měli jsme radost, že jsme se objevili i v místní TV
Kolín...
Kromě návštěvy Kolína děti svým hraním a tancováním také potěšily návštěvníky vánočního jarmarku
v Domově Sue Ryder na Praze 4 a v Hospici Dobrého
Pastýře v Čerčanech.
Více fotografií i videí najdete na: www.laduvsoubor.com
a na www.facebook.com/laduvsouborHrusice/
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Zasedání zastupitelstva
Vybíráme některé body ze zastupitelstva obce konaného 4. prosince (celý zápis ze zastupitelstva
najdete na www.obec-hrusice.cz):
➤6 Přítomno bylo 7 členů zastupitelstva (z celkového počtu všech
9 členů zastupitelstva), 2 členové
se omluvili, takže zastupitelstvo
bylo usnášeníschopné. Dostavilo se
38 občanů.
➤6 Zastupitelé schválili rozpočet

obce na rok 2019. Rozpočet je vyrovnaný v celkových výdajích a příjmech 13 234 388 Kč. Rozpočet a jeho plnění bude po celý rok na webových stránkách obce.
➤6 Ve věci dalšího postupu ohledně pozemku, na kterém se nachází fotbalové hřiště, zastupitelstvo
souhlasilo s tím, aby obec stáhla
svoji žádost o bezplatný převod pozemku ve prospěch TJ Sokol Hrusice.
➤6 Zastupitelstvo bylo informováno o záměru zpracovat Rozvojový

strategický dokument obce, který
je nutným předpokladem k žádostem o dotace. Tento střednědobý
výhled bude zpracován na 5 let
a bude konzultován s občany.
Vybíráme body ze zastupitelstva
obce konaného 31. prosince (celý
zápis ze zastupitelstva najdete na
www.obec-hrusice.cz):
➤6 Přítomno bylo 7 členů zastupitelstva, 1 člen se omluvil, 1 člen se
bez omluvy nedostavil. Bylo přítomno 6 občanů.
➤6 Zastupitelé schválili rozpočtové

opatření č. 4/2018, které bylo nutné
schválit s ohledem na výhrady finanční kontroly ze strany Středočeského kraje k rozpočtu a hospodaření obce za rok 2018. Došlo k navýšení příjmů převážně ze sdílených daní o 1,3 mil. Kč a z toho
bylo na nerozpočtové výdaje použito 225 tis. Kč. Zbytek prostředků
ve výši 1,1 mil. Kč zůstává jako
rezerva v obci. Rozpočtové opatření se tak většinou týkají přesunu

prostředků z důvodu chybně zaúčtovaných položek.
Starosta informoval o stavu
peněžních prostředků obce:
•6běžný účet vedený u České spořitelny, stav k 31. 12. 2018 14 hod.
– 11 079 196 Kč,
•6účet vedený u ČNB, stav
k 17. 12. 2018 – 4 605 276 Kč,
•6hotovostní pokladna (uzavřena
dne 28. 12. 2018) – 89 557 Kč,
•6celkem 15 773 748 Kč.
➤6 Zastupitelstvo obce Hrusice odsouhlasilo prodej oddělené části
pozemku parc. č. 989/5 v oblasti
Hubačova.

Příští zasedání
zastupitelstva
se bude konat
12. února 2019 od 18.00 hod.
Místo bude upřesněno
na webových stránkách obce.

Aktuality z obecního úřadu
Odběr novinek
Chcete dostávat aktuální zprávy z obce? Na stránkách obce www.obec-hrusice.cz se přihlaste k zasílání
SMS na váš mobilní telefon. Můžete si vybrat, jaký
typ zpráv chcete dostávat, zda jen krizové informace, nebo i zprávy z obce, kultury a sportu či mateřské
školy. Tato služba je pro vás zdarma a už ji využívá
72 vašich spoluobčanů.
Můžete se přihlásit také k odebírání novinek prostřednictvím e-mailových zpráv, a to na webu obce
v sekci Aktuality.
Územní plán obce
V tomto roce bychom velmi rádi dokončili územní plán
obce, jehož zadání bylo vypracováno již v roce 2012
a od té doby je projednáván s několika revizemi. Plat-

ný územní plán máme z roku 2006, což je dlouhá doba
a plán již neodpovídá potřebám současného rozvoje obce. Předpokládáme, že během jara bychom uspořádali
v Hrusicích veřejné slyšení s občany, kde by byly za
účasti projektanta a autora plánu vypořádány již podané připomínky. O slyšení vás budeme informovat tradičními cestami, tedy na webu obce a v Hlasu Hrusic.
Co je územní plán (ÚP)? Je to druh dokumentu, který obsahuje jak mapy, tak textovou část, a klade si za
cíl efektivní prostorové a funkční uspořádání území
v krajině a jeho využití. Určuje tedy, které pozemky
jsou určeny výlučně k bydlení, kde je povolena smíšená zástavba, či kde je prostor pro veřejné aktivity,
jako je sport, kultura apod. Územní plán by měl nalézt
rovnováhu mezi další výstavbou a udržitelným rozvojem obce, zájmy na ochranu životního prostředí nebo
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rozvojem hospodářství a podnikání. Územní plán by
měl ideálně naplnit potřeby současné generace, ale
i spokojenost generací našich dětí a vnuků.

Komunální odpad
První svoz proběhl v úterý 8. 1. 2019, následně bude
komunální odpad odvážen každých 14 dní v úterý,
v sudé týdny. Termíny měsíčního svozu 2019: 5. 2., 5. 3.,
2. 4., 30. 4., 28. 5., 25. 6., 23. 7., 20. 8., 17. 9., 15. 10.,
12. 11., 10. 12. a 7. 1. 2020.
Omlouváme se občanům za zmatky, které byly okolo mimořádného svozu v prvním lednovém týdnu. Způsobil je jeden ze zaměstnanců svozové firmy, který poskytl jak starostovi, tak následně i místostarostce
chybné informace.
Známky pro rok 2019 lze uhradit v hotovosti na
obecním úřadu nebo převodem na bankovní účet obce
č.: 23510329/0800, pro identifikaci platby prosím uveďte variabilní symbol ve formátu 372219XXXX (XXXX
je číslo nemovitosti, v případě chaty napište nulu před
číslo evidenční). V případě bezhotovostní úhrady si lze
známku na popelnici vyzvednout na OÚ po připsání
částky na účet obce.

Z OBCE

Vlastní nádoba (popelnice) na tříděný plastový,
popřípadě i papírový odpad
Během ledna a února 2019 se můžete na OÚ přihlásit o vlastní žlutou či modrou popelnici na třídění
plastů a papírů. Nebudete tak muset plastové obaly
skladovat někde doma, pak je nosit nebo vozit autem
ke kontejnerům a přitom mnohdy zjistit, že jsou plné
a vaše plasty se tam už nevejdou... Plastový odpad
budete vyhazovat rovnou do popelnice, kterou budete
mít po ruce a pak ji jen v době svozu vystrčíte před
vrata podobně jako popelnici na komunální odpad.
Vývoz nádob by probíhal jednou za dva týdny a byl
by hrazen z rozpočtu obce. Vedení obce věří, že se díky
tomuto projektu minimalizuje objem plastů ve směsném komunálním odpadu. Projekt bude realizován,
projeví-li zájem minimálně polovina hrusických
domácností. Dejte nám vědět!

Cena za svoz v roce 2019 je následující:

Sběrný dvůr
V prosinci byl proveden úklid sběrného dvora, proto
žádáme občany, aby do dvora odkládali již pouze železný odpad. Sběrný dvůr slouží výhradně občanům
Hrusic, a to pro odpad z domácností, nesmí se odkládat odpad vzniklý z podnikatelské činnosti.
O termínech svozu velkoobjemového a nebezpečného odpadu vás budeme v předstihu informovat.

Komunální odpad

Provozní doba sběrného dvora

objem popelnice

četnost svozu

cena/rok

čtvrtek

18.00 – 19.00 hod.

120 l
120 l
240 l

1 x 14 dní
1 x měsíčně
1 x 14 dní

1 400 Kč
1 000 Kč
1 900 Kč

pátek

9.00 – 18.00 hod.

sobota

9.00 – 18.00 hod.

Bio odpad
objem popelnice

četnost svozu

cena/rok

120 l
240 l

1 x 14 dní
1 x 14 dní

750 Kč
1 100 Kč

Tříděný odpad
V současné době hledáme další stanoviště pro umístění velkoobjemových nádob na separovaný odpad (plast,
papír a sklo). Centrální stanoviště u hasičské zbrojnice bude zachováno, nicméně pro část hrusických
domácností je toto sběrné místo poměrně vzdálené,
a tak chceme zřídit ještě další stanoviště. Žádáme tímto občany, aby OÚ poskytli případné návrhy na umístění dalších kontejnerů na tříděný odpad s ohledem na
dostupnost takového místa pro popelářské vozy.

Obec hledá ZAMĚSTNANCE

Zvýšení ceny stočného
Zastupitelstvo odsouhlasilo zvýšení ceny stočného
o 4,10 Kč vč. DPH/m3 s platností od 1. 1. 2019. Důvodem je zdražení ze strany čistírny odpadních vod.
Cena vodného zůstává stejná jako v roce 2018.

Zimní údržba komunikací
Žádáme občany, aby parkováním svých vozů na obecních komunikacích, podél cest, u potoka apod. nebránili průjezdu a manipulaci zimní údržbě.
S cílem zlepšit zimní údržbu komunikací obec nakoupila sněžný pluh a také benzínový zametač na
chodníky.

Včetně zimního úklidu chodníků, komunikací, sekání

NA CELOROČNÍ ÚKLID trávy, hrabání listí apod. Řidičské oprávnění skup. T
vítáno. Zájemci se mohou přihlásit na obecním úřadu.
A ÚDRŽBU OBCE

FARNOST

Vánoce jsou za námi

L

adovská zima se sněhem
a mrazem je radostí dětí,
ale ne řidičů. Buďte opatrní.
Nebezpečí hrozí nám spěchajícím.
V kostele na hlavním oltáři je sousoší Panny Marie s Ježíškem. Když
někam pospícháme, ať už autem či
pěšky, hrozí nám uklouznutí.
Jeden útěk je však bezpečný,
a sice utíkat se k Panně Marii.
Krásně to vyjadřuje modlitba „Pod
ochranu Tvou se utíkáme“. S Pannou Marií jsme v bezpečí před útoky toho Zlého. Škoda jen, že tato
modlitba má svá úskalí kvůli tomu,
že je jiná v Čechách, jiná na Moravě, jiná v Breviáři...
~
Pod ochranu Tvou se utíkáme,
svatá Boží Rodičko. Neodmítej
naše prosby v našich potřebách,
ale ode všeho nebezpečí
vysvoboď nás vždycky,
Panno slavná a požehnaná!
Paní naše, Prostřednice naše,
Orodovnice naše, u Syna nám
smilování vypros, Synu svému

nás doporuč,
k Synu svému nás doprovoď.
Oroduj za nás,
svatá Boží Rodičko,
aby nám Kristus dal účast
na svých zaslíbeních.
~
Lepší je, když se některé modlitby nemění, jako např. „Otče náš“,
i když se o to snaží např. ve Francii – dát mu jinou podobu. Patří
k všeobecnému vzdělání, že modlitbu Páně dobře známe. Je to smutné třeba na pohřbu, když se mnozí
nemodlí, protože neznají ani „Otče
náš“, ani „Zdrávas Maria“.
~
Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno Tvé.
Přijď království Tvé.
Buď vůle Tvá jako v nebi,
tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny, jako
i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení, ale zbav
nás od zlého. Amen.

Zdrávas Maria, milosti plná,
Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi
ženami a požehnaný plod života
Tvého Ježíš. Svatá Maria,
Matko Boží, pros za nás hříšné
nyní i v hodinu smrti naší.
Amen.
~
Kéž nám jde nejen o rozvoj obce,
ale i o duchovní rozvoj každého
z nás.

Pravidelný pořad
bohoslužeb ve farnosti:
HRUSICE
středa 18.00 hod. náboženství,
neděle 10.30 hod. mše svatá,
po mši svaté mini náboženství,
3. neděle 15.00 hod. adorace
SENOHRABY
4. čtvrtek 18.00 hod. mše svatá.
P. Ivan Kudláček
farář mnichovicko-hrusické
farnosti

Sdělení a podněty občanů
Rodina Šaldova:
„Děkujeme všem,
kteří se zúčastnili
posledního rozloučení
s naší drahou
Janou Šaldovou,
za projevy soustrasti
a vřelá slova pana
starosty obce.“

Rodina Vávrova
děkuje všem za vyjádření soustrasti a za účast na pohřbu
pana Antonína Vávry.
Dcera zesnulého, paní Stanislava Čiháková, nás požádala o zveřejnění části kondolence, kterou jí k úmrtí jejího otce zaslal bývalý starosta, pan Ladislav Tesařík: „Chci vyjádřit můj osobní
vztah k tatínkovi a vzpomínku na něho. Dlouhá léta jsme spolu
dělali tělovýchovu v Hrusicích, já jako předseda a tatínek jako hospodář TJ. Vždy na něho budu vzpomínat jako na vzor čestnosti
a poctivosti. Byl to člověk, který nesmírně miloval svoji rodnou
obec, a proto mám i velkou radost, že jako první v obci získal
mimořádné ocenění v podobě ČESTNÉHO OBČANSTVÍ NAŠÍ
OBCE.“

ŠKOLKA

Novinky ze školky
Vážení čtenáři,
od mého posledního článku už uplynulo více
než půl roku, a za tu dobu se ve školce i v obci
stalo mnoho změn.

V

červnovém článku jsem se rozloučila s našimi
předškoláky, kteří v září nastoupili do 1. třídy.
O prázdninách se v MŠ měnila podlaha v obou
třídách a pokládal se nový koberec, zároveň se malovala celá budova. Lehce se to napíše, hůře vykoná
– vystěhovat všechny hračky, nábytek tak, aby byl
ochráněn od prachu a poškození, nebylo snadné, ale
spolu s mými spolupracovnicemi a s pracovníky obou
firem, kteří tyto akce prováděli, jsme to zvládli. Děkuji
firmě pana L. Cmunta a malířům, panu M. Tichému
a S. Maršíkovi, za skvěle vykonanou práci.
Vrátit vše na svá místa a připravit školku na další
rok nebylo snadné, ale podařilo se. Chtěla bych za to
poděkovat bývalému starostovi panu Tesaříkovi, se
kterým jsme tuto akci organizovali. Chci panu Tesaříkovi poděkovat za 13 let bezvadné spolupráce. Když
jsem nastupovala v roce 2005 do funkce ředitelky MŠ
Hrusice, tak mi slíbil, že mi pomůže se vším, co bude
třeba, a musím říci, že svůj slib dodržel.
V srpnu jsem se dozvěděla, že i druhá paní učitelka,
která nám vypomáhala, musí ze zdravotních důvodů
skončit, sháněla jsem tedy ještě paní učitelku. V září
jsme zahájili ve složení: ředitelka – Lenka Rajdlová,
učitelky – Veronika Roller, Hana Senftová, školnice

– Šárka Brummerová, vedoucí ŠJ a kuchařka – Edita
Matuskowiesová. Paní učitelka Veronika začala hned
od září navštěvovat školu, aby získala kvalifikace pro
školku.
V říjnu k nám nastoupila jako druhá učitelka Bc. Jana Vášová, která vystřídala paní Hanu Senftovou,
které tímto děkuji, že nám vypomohla v září.
V letošním školním roce k nám nově nastoupilo celkem 6 dětí.
Hned od září jsme jezdili na plavání do benešovského bazénu, kurz jsme úspěšně absolvovali a ukončili. Děkuji panu A. Vávrovi za bezpečnou dopravu.
Absolvovali jsme 6 divadelních představení – některé ve školce, některé v KC Kamenice, kam nás dovezl
pan M. Šalda zdarma svým autobusem.
Děkuji paní J. Vančurové (Mikuláš), jejím dcerám
Aničce a Ele (andílci) a Lucii Čoudkové (čert) za skvělou mikulášskou návštěvu. Děkuji také obecnímu
úřadu za mikulášské balíčky pro děti.
Prosinec je vždy náročný doma i ve školce – příprava besídky pro rodiče, pečení cukroví s dětmi, výroba
přáníček, hledání obrázků z adventního kalendáře,
výzdoba školky, nákup hraček, to všechno se musí
stihnout.
Až budete číst tento článek, budou všechny tyto akce za námi a budeme chystat s kolegyněmi a dětmi
další.
Přeji vám všem krásný nový rok 2019.
Lenka Rajdlová
ředitelka mateřské školy

Obecní knihovna

Nové publikace

S koncem roku 2018 skončila ze zdravotních
důvodů svou dlouholetou službu obecní knihovnice paní Eva Boušková. Patří jí veliký dík za
její přínosnou a obětavou práci.
V roce 2018 navštívilo knihovnu celkem 13 občanů. Vypůjčeno bylo celkem 283 knih.
Tradičně i v roce 2018 dobře fungoval výměnný fond, který naší knihovně poskytuje oblastní knihovna Benešov, a tak je náš knihovní
fond pravidelně obměňován.

Chtěli bychom vás informovat, že doc. PhDr. Martin Hemelík, CSc., kronikář obce, napsal zajímavá pojednání o historii Hrusic. Ukázky z jeho práce vycházely na pokračování
v dřívějších vydáních Hlasu Hrusic. Byly to jednak Obrázky
z historie hrusického kostela, které se objevily ve vydáních z
let 2009–2011, jednak text věnovaný portálu hrusického kostela s názvem Farní kostel sv. Václava aneb „Brána nebes“
(Porta coeli), jenž vycházel od 06/2017 do 07–08/2018. Pan
kronikář mimo jiné sepsal práci o významných osobnostech
z historie Hrusic, dal jí název Ctihodní a vážení mužové v historii obce Hrusice.
Všechny výše uvedené texty přinášejí důležité a zajímavé
informace, vykreslující bohatou historii naší obce, měly by
být přínosné jak pro místní, tak pro případné návštěvníky
naší obce. Chystáme jejich ucelené vydání v knižní podobě.

Změna otevírací doby
knihovny od roku 2019:
pondělí 17.30 – 18.30 hod.

SPOLKY

Florbal
Jednoho dne se mému bratrovi Michaelu Franekovi zrodil v hlavě nápad, že bychom
mohli mít v Hrusicích nové sportovní vyžití, a tak se v roce 2010 začalo pár sportovních
nadšenců scházet každé úterý v místní sokolovně a vznikl náš první florbalový tým.

V

ybavení i dovednosti byly v plenkách. Gólmani
neměli chrániče, pouze helmy, tepláky a mikiny. Po nějaké době se zlepšovala nejen technika a hra, ale i vybavení. Výstroj jsme si kupovali sami,
a to tak, že každý z hráčů přispěl dle svých možností.
I počet hráčů se začal měnit k lepšímu. Mužů stále
přibývalo a florbal byl skvěle rozjetý. Tak jako všude,
i mezi námi začaly vznikat rozbroje, a proto se stalo,
že asi za 10 měsíců byly rázem týmy dva. Vše od začátku, noví lidé, nový hrací den.
V tu dobu jsem se rozhodl založit v roce 2011 dětský florbal, aby zde i pro děti byla možnost sportovat.
Ačkoli jich na začátku chodilo málo, postupem času
se i jejich účast začala zvyšovat a dětský tým se rozšiřoval o nové hráče. Začali jsme chodit každý pátek
a neděli, technika se zlepšovala a my jsme vyrazili
na náš první turnaj do Mezihoří. Děti si zde samy
zvolily název Tygři Hrusice, na hřišti podaly skvělý
výkon a zážitek to byl parádní. Sice jsme z tohoto turnaje odjížděli s posledním místem, ale získali jsme nové zkušenosti a dětem to dodalo odvahu bojovat. Ve
svých výkonech se začaly zlepšovat a turnajů přibývalo. V roce 2012 jsme jeli na turnaj do Prahy, vybojovali
krásné druhé místo a všem ukázali, že když se najde
pár sportovních nadšenců, může se i v malé vesničce
zrodit parádní florbalový tým. V roce 2013 jely děti
obhajovat stříbro, a to opět do Prahy. Po fantastickém
výkonu jsme deklasovali všechny soupeře a turnaj
vyhráli. Hrusické děti hrají, a vždy hrály, každý zápas či turnaj s obrovským nasazením, florbal i naši
malebnou vesnici mají v srdcích a hrdě ji reprezentují.
Za 8 let, co florbal v Hrusicích existuje, se vystřídalo v našich řadách mnoho hráčů i trenérů. Rád bych
začal člověkem, který hrusickému florbalu věnoval
5 let a udělal obrovský kus poctivé práce. Nemluvím
jen o finanční podpoře, kterou týmu nesmírně pomohl,
ale i o obětavosti za vše, co pro hrusický florbal udělal,
a za to mu patří obrovský dík a čestné místo v našem
oddílu. Tímto mužem je trenér, hráč, a hlavně skvělý
kamarád Jaroslav Moučka. Tři roky s námi působila
jako hráčka i jako trenérka Ing. Patricie Theven a i jí
patří veliké díky za její přínos pro florbalový tým.
Další lidé, kterým patří velké díky, jsou Radek Nykl st., Vladimír Cmunt a Štěpán Kment. Za finanční

podporu bych rád poděkoval několika lidem, kterými
jsou Luděk Svítek, Jaroslav Moučka, Petr Pejzar, Jiří
Kalcovský, Aleš Michálek, Petr Sklenář, spolek Baráčníků, SDH Hrusice, Elmoz s.r.o. a Net4Trade. Nemalé
díky patří také Miloslavu Šaldovi, který nás zdarma
vozil na turnaje a zpět, a také Pavlu Machovi, který
pro tým uspořádal po dvou úspěšných turnajích večeře, a děti tak měly zajištěné občerstvení.
Všem sponzorům děkujeme! Doufám, že jsem na nikoho nezapomněl, a pokud ano, tímto se jim omlouvám.
Vzhledem k tomu, jak se mužský a dětský florbal
ujal, jsem se v roce 2015 rozhodl, že bychom mohli
založit i ženský tým, a za pomoci Lucie Křivové jsme
tento nápad realizovali. Setkal jsem se s názory, že
tento projekt nebude mít v Hrusicích dlouhého trvání,
ale po třech letech můžu říct, že ženský florbal se ujal
a účast žen je skvělá. Je pravdou, že na začátku bylo
žen pomálu a nebýt několika žen, které jezdily z Prahy, bychom se nesešli. Postupem času, tak jako ve
všech kategoriích, však žen přibývalo a nyní je ženský
florbal na skvělé úrovni s velkou účastí.

Vedení florbalového oddílu Tygři Hrusice
Předseda a šéftrenér: Jaroslav Franek
Trenéři: Jiří Kalcovský, Petr Pejzar, Lucie Křivová
a Radka Honcová
Tréninky florbalu probíhají:
v úterý od 20.00 hod. – ženy
ve středu od 20.00 hod. – muži
v pátek od 18.00 hod. a v neděli od 16.00 hod. – děti
Tygr poznává
Pro dětský florbalový oddíl jsme uspořádali výlet do
Liberce s názvem „Tygři jedou za tygrem“. Byla to vydařená akce, na kterou nás autobusem odvezl Emil
Bartoš. Navštívili jsme místní zoo, vystoupali na Ještěd a přivezli si spoustu zážitků. Byl to krásně prožitý
den se spoluhráči a přáteli oddílu. Počasí nám přálo a
účastníci měli skvělou náladu. Věřím, že to nebyl náš
poslední společný zájezd a ještě se spolu vypravíme za
dobrodružstvím a zážitky.

SPOLKY

Tygr pomáhá
I poctiví a pracovití lidé se mohou dostat do situace, kdy
jsou odkázaní na pomoc druhých. Naši kamarádi se
dostali do situace, kdy jim pojišťovna odmítla zaplatit
operaci jejich syna. Tato situace nám nebyla lhostejná,
a tak jsme se rozhodli, že na tréninku oslovíme naše
hráče a hráčky, zda by se do této pomoci zapojili, a reakce byla skvělá. Celkem se vybralo 3 000 Kč. Všem,
kteří přispěli, moc děkuji a vážím si jejich ochoty pomoci. Malý Emil, i díky vám, je po operaci zdráv. Moc děkuji Ing. Patricii Theven, která tuto akci dala do pohybu.

Do našeho florbalového týmu stále přibíráme
muže, ženy i děti všech kategorií, co mají chuť si
zahrát a poznat nové lidi. V případě zájmu nás
kontaktujte a přidejte se k nám!
Kontaktní osoba: Jaroslav Franek, tel.: 737 586 873,
e-mail: Franek.jarda@post.cz
Potencionálním sponzorům děkujeme! Jakákoliv částka pomůže v rozvoji našeho týmu.
S úctou
Jaroslav Franek, předseda florbalu Tygři Hrusice

Výroční schůze fotbalového oddílu TJ Sokol Hrusice

V

sobotu 15. 12. 2018 jsme se sešli v naší sokolovně, abychom zrekapitulovali uplynulý rok
fotbalu v Hrusicích. Úvodem pronesl projev
předseda FO David Zoubek, z jehož úst zaznělo zejména velké poděkování všem, kteří se starají o chod
oddílu, ať už jako hráči, trenéři, funkcionáři, sponzoři, tak také jako diváci, kteří nás bezvýhradně podporují. Věřte, že není smutnější zápas než ten, na který
se nepřijde nikdo podívat. Dále pak byli oceněni zasloužilí členové fotbalového oddílu, včetně dvou dam,
za celoživotní přínos. Ve druhé fázi svá hodnocení přednesli za A-tým Luboš Kodad, za mládež Matouš Staněk a krátkou vsuvku pak za B-tým Jan Novák. Svůj

příspěvek přidal také starosta obce Petr Sklenář. Nakonec se ocenění dočkali tři nejlepší hráči áčka, kterými byli vyhlášeni Patrik Urban, Vladimír Püschner
a Daniel Janovský.
Rok 2019 vyhlížíme s velkým očekáváním. Doufáme, že se nám podaří zrealizovat několik projektů,
které jsou stěžejní pro další rozvoj fotbalu v naší obci.
Zejména se to týká závlahového systému a nového zázemí klubu.
Dovolte, abych za fotbalový oddíl poděkoval za dosavadní přízeň a zároveň popřál všem mnoho zdaru do
roku 2019. Nejlepší vesnice...
Za FO Jan Novák, sekretář oddílu

1. 12. 2018
Sbor
dobrovolných
hasičů
zorganizoval
vánoční
jarmark
u hasičské
zbrojnice.

1. 12. 2018 V sokolovně se uskutečnil
adventní koncert dětského souboru Rolnička.

16. 12. 2018
Betlémské
světlo přinesl
Sbor
dobrovolných
hasičů
Hrusice.

21. 12. 2018 Na tradičním Vánočním zastavení
u obecního úřadu jsme si užili vánoční
atmosféru se skupinou Amatéři.

INZERCE A REKLAMA

STAVEBNÍ PRÁCE

Nabízíme provedení veškerých zednických
prací, hrubé stavby rodinných domů,
zateplení fasád, obklady, dlažby, ploty atd. ...
PRÁCE ZAJISTÍME VČETNĚ
MATERIÁLU I STAVEBNÍHO DOZORU.
E-mail: kodadlubos@seznam.cz
Tel.: 725 033 783

Uzávěrka dalšího čísla Hlasu Hrusic bude 25. 1.
~
Těšíme se na vaše příspěvky, podněty
a nápady k dalším článkům.
~
Pro zaslání využijte e-mailovou adresu
redakce hlashrusic@obec-hrusice.cz.
Měsíčník Hlas Hrusic vydává OÚ v Hrusicích. Povoleno Ministerstvem kultury ČR E
12690. Náklad tohoto čísla 350 výtisků. Ročník 51. Cena 6 Kč, pro občany Hrusic do
schránky ZDARMA. Všechna práva vyhrazena. Žádná část HH nesmí být rozšiřována
bez písemného svolení majitelů práv. E-mail: hlashrusic@obec-hrusice.cz. Redakční
rada: Hana Kuntová, Pavla Bajerová a Markéta Lakosilová. Grafika: Martin Vávra.

