První písemná zmínka o Hrusicích je uchovaná v panovnickém dekretu Přemysla Otakara I., daného na Pražském hradě 17. ledna 1205.
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Přejeme všem hrusickým i přespolním klidné a radostné prožití vánočních svátků
a těšíme se, že se s mnohými z vás uvidíme při předvánočních akcích, kde se společně
potěšíme, pozdravíme a sousedsky popovídáme.

Z

ároveň chceme ve svátečním čase poděkovat
všem, kterým není lhostejné, kde žijí, a kteří se
pravidelně zajímají o dění v Hrusicích. Děkujeme všem, kteří chodí a ptají se na veřejných jednáních zastupitelstva obce, všem těm, kteří
dobrovolně pomáhají v rámci brigád, obecních akcí a okrašlování Hrusic. Děkujeme
spolkům, že vytvářejí svými kulturními
a sportovními aktivitami atmosféru přátelské pospolitosti.
Poděkování patří v neposlední řadě také
všem zastupitelům, kteří vytvořili dělný

tým, jenž má zájem společnými silami rozvíjet moderní a přátelskou obec.
Petr Sklenář, starosta
Ivana Plechatá, místostarostka

ZPRÁV Y

Z OBCE

ZPRÁV Y

Zasedání zastupitelstva
Vybíráme některé body ze zastupitelstva obce konaného 12. listopadu 2019
(celý zápis ze zastupitelstva, včetně příloh, najdete na www.obec-hrusice.cz).
➤6 Dílčí přezkoumání hospodaření obce Hrusice
Obec prošla kontrolou 14. října 2019 za přítomnosti
starosty, místostarostky, Martiny Procházkové a účetní obce Dany Benešové. Dílčí zpráva z kontroly je k dispozici na webu obce.

provozovat a ufinancovat nové zázemí,
•6 možnosti využívat nové zázemí širokou veřejností
v Hrusicích, nejen sportovci,

➤6 Zadání vypracování strategie sportu
Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje
sportu a zajišťovat jeho provádění. Zastupitelstvo
uložilo místostarostce vypracování návrhu strategie,
která bude následně konzultována s občany a se zástupci sportovních spolků v obci. Strategie by měla
být předložena na únorovém zastupitelstvu obce.
➤6 Spolufinancování vybudování zázemí
pro TJ Sokol Hrusice
TJ Sokol Hrusice požádala o spolufinancování záměru vybudování nového zázemí na fotbalovém hřišti.
Zároveň si podala žádost o dotaci na tento záměr
na MŠMT. Projekt představil Jan Novák, předseda
TJ Sokol Hrusice, a připomněl havarijní stav současného zázemí. Popsal projekt, který bude obsahovat
dva cvičební sály, kabiny a příslušenství. Restaurační zařízení nemůže být součástí projektu, vzhledem
k podmínkám pro získání dotace. Celková cena projektu je 10.735.614 Kč a požadovaná částka od obce
na spolufinancování akce je 3.268.685 Kč.
Následovala věcná diskuse jak zastupitelů, tak přítomných občanů, kde bylo zmiňováno zejména:
•6 velikost navrhované stavby a cena stavby,
•6 současné i budoucí aktivity Sokola a schopnost

•6 riziko nutnosti dokončit stavbu do konce roku 2020
pod sankcí vrácení dotace,
•6 skutečnost, že obec musí nejprve dotáhnout prioritní investice (voda, rozšíření ČOV, chodníky).
Zastupitelstvo obce vzalo informaci o podání dotace
na vědomí a odložilo rozhodnutí o případném spolufinancování stavby zázemí na fotbalovém hřišti na některé další zasedání.

Příští zasedání zastupitelstva
se bude konat

v úterý 10. prosince 2019
od 18.30 hodin v budově
obecního úřadu.

Vážení občané Hrusic,
dovolte mi na tomto místě popřát vám klidné prožití adventního
času a vánočních svátků a úspěšný vstup do dalšího roku. Budete-li
mít k mé práci připomínky či nápady, můžete se na mě samozřejmě obrátit – třeba na obecním úřadě v Hrusicích (zpravidla každou
druhou středu v měsíci cca kolem 9. hodiny). Budu se snažit být
panu starostovi i vám nápomocen tak, aby Hrusice byly jak malebnou vesnicí z ladovských obrázků, tak i moderní obcí vítající inovace, které vám usnadní život.
Váš senátor Zdeněk Hraba
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Aktuality z obecního úřadu
• Nové dopravní značení – v ulici Pod Kouty (zkratka/komunikace Hrusice–Mirošovice) byla umístěna
zákazová značka vjezdu všech motorových vozidel
a dodatková tabulka s povolením průjezdu vozidlům
převážejícím osoby trvale bydlící v Hrusicích a Mirošovicích. Tímto dochází ke zrušení platnosti povolenek „bez omezení“, krátkodobé povolenky dále platí.
Problematika povolenek bude projednána v rámci
plánovaných schválení obecně závazných vyhlášek
na dalším zasedání zastupitelstva. Již dnes se ptají
někteří občané, jak prokázat u dětí do 15 let, že jsou
trvale bydlící v Hrusicích, pokud je převáží někdo,
kdo zde trvalé bydliště nemá. Doporučujeme zařídit si
pro děti mladší 15 let občanský průkaz.
• Most č. ev. 3353-2 (směr na Turkovice). Zadavatel
prací, kterým je Středočeský kraj, již nyní ví, že předpokládaný termín ukončení rekonstrukce (březen
2020) nebude dodržen. Stavba nepostupuje. Starosta
podal stížnost na krajský úřad, ale bez odezvy. Požadoval jasné garance úklidu objízdné komunikace přes
Hrušov a Krajská správa údržby silnic nakonec bude
silnici v zimních měsících uklízet. Nicméně dopravní
obslužnost obce bude nadále řešena.
• Výzva na pojmenování ulic v obci – vzhledem
k tomu, že se nám Hrusice rozrůstají, přibývají domy
i nové lokality, rozhodlo se vedení obce ve střednědobém horizontu pojmenovat ulice. Mělo by to také zabránit poměrně častým omylům v doručování pošty
či jiných zásilek, a to zejména při záměně čísla popisného a evidenčního. Vedení obce proto vyzývá občany,
aby návrhy (i s krátkým zdůvodněním – např. místní
zvyklosti, místní historické názvy) posílali na obecní
úřad, a to do konce března 2020. Zároveň chceme občany uklidnit, že pojmenování ulice pro ně neznamená
automatickou povinnost vyměnit si občanský průkaz.
• Zimní údržba v obci. Pokud se chcete podívat, v jakém pořadí se bude uklízet ulice, ve které bydlíte, nahlédněte do interaktivního mapového portálu na webových stránkách obce. Opět připomínáme, že přes tuto
aplikaci můžete hlásit také poruchy (např. na veřejném
osvětlení) nebo nedostatky, jako je nevyvezení koše apod.
• Nové osvětlení kostela – od listopadu kostel osvětlují
nové reflektory.
• Odpadové hospodářství – na prosincovém zasedání
zastupitelstva se bude řešit vyhláška o odpadech, předpokládá, že známky na popelnice zůstanou ve stejných
cenových relacích, poplatky budou vybírány za každou
nemovitost (tedy i rekreační objekty), jak vyžaduje legislativa. V průběhu prosince si mohou občané, kteří
projevili zájem o popelnice na tříděný odpad, popelnice
vyzvednout nebo napsat či zavolat na OÚ a dohodnout

se na zavezení popelnic. Známky na popelnice na rok
2020 budou vydávány od 2. ledna. Platnost známek
na rok 2019 skončí 31. ledna. Veškeré informace budou
dostupné na webu obce – v sekci OBČANÉ – Odpadové
hospodářství; termíny svozu pro rok 2020 připomeneme také v příštím čísle Hlasu Hrusic.
• 9. listopadu proběhl v obci podzimní úklid listí.
Děkujeme všem, kteří přišli i přes nepřízeň počasí
pomoci.
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Aktuálně z knihovny

V letošním roce si můžete vypůjčit knihy
naposledy v pondělí 16. prosince. V novém roce bude opět otevřeno každé pondělí
od 17:30 do 18:30 hod., začínáme 6. ledna.

FARNOST

KULTURA

Z hrusické farnosti

Vánoční jarmark
30. listopadu se konal tradiční vánoční jarmark.
Prostor před hasičskou
zbrojnicí zaplnily stánky
s pestrou nabídkou vánočních dekorací a dárkových
předmětů. Lidé si mohli
popovídat u kalíšku svařeného vína a pochutnat
si na nejrůznějších dobrotách. Děti si vyzkoušely
odlévání olova.

Lampiónový průvod a rozsvícení vánočního stromu

Dá-li Pán Bůh, vánoční a novoroční pořad bohoslužeb 2019/2020

1. prosince po setmění prošel
hrusickou návsí lampiónový
průvod rodičů s dětmi. Poté, co
účastníci zazpívali koledy, byl
rozsvícen velký vánoční strom
před mateřskou školou. Vánoční atmosféru si děti doslova vychutnaly díky dobrůtkám, které
pro ně napekly maminky. Rodiče se zase zahřáli šálkem kávy
či čaje. Vánoční strom a náves
letos zdobí nové osvětlení.

Zastavení na hrusickém hřbitově

K

V

největší bolest, když vidí svého jediného nevinného
syna umírat na kříži. Ale tím to neskončilo. Na Kalvárii se stala matkou nás všech. Má tedy z nás někdy radost, někdy bolest, to když hřešíme. Chce nás
dovést do nebe, kam už hřích nemá přístup a kde se
budeme radovat se svatými i z našeho národa. V tom
českém nebi je např. svatá Anežka, jejíž svatořečení
před 30 lety jsme si připomínali. Mysleli jsme na vnější svobodu, ke které ale patří i svoboda vnitřní, to jest
osvobození od hříchu.
Žijme svatě s pomocí Panny Marie a těšme se
na věčný betlém v nebi. Milujme Svatou rodinu nejen
o Vánocích, ale celoročně.
To si s vámi přeje
P. Ivan Kudláček,
farář mnichovicko-hrusické farnosti

ánoce – díváme se na betlém, ať už v kostele,
nebo doma. Středem betléma není slon ani velbloud ani kůň, ale Svatá rodina: Ježíšek, svatý
Josef, Panna Maria.
Zadívejme se na Pannu Marii, počala Ježíše zázračným způsobem z Ducha Svatého a hrozí jí ukamenování. Ale Bůh Otec se postaral. Posílá anděla a ten
ve snu říká Josefovi, aby přijal Marii jako manželku
k sobě. Žili spolu jako svatí v nebi, kde se lidé už nežení ani nevdávají. Panně Marii jsme vděčni za výchovu Ježíše, i když to měla jistě lehké, vždyť to byl Syn
Boží. V jejich domácnosti neměl hřích místo a přitom
Ježíš žil stejně jako ostatní děti a Panna Maria jako
ostatní matky. Kolik radosti prožila Panna Maria během těch 33 let s Ježíšem – ale také kolik bolestí, jak
jí to předpověděl prorok Simeon v chrámě. Třeba tu

ončí listopad, podzimní a také dušičkový čas.
Období, které je spojováno se vzpomínkami
na zesnulé. Za starými, dřevěnými vraty hrusického hřbitova poblikává každý večer spousta světýlek
jako připomínka na naše blízké. U některých z nich ale
svíčky nenajdete.
Lidé, kteří se v Hrusicích narodili a jejich předci zde
žijí po mnoho generací, určitě ví, že hřbitov na současném místě existuje od roku 1832. Musel být nově založen
kvůli cholerové epidemii (během jednoho roku zemřelo
více než 50 hrusických obyvatel), neboť starý hřbitov kolem kostela sv. Václava už kapacitně nestačil.
Na hřbitově najdete hroby zajímavých osobností –
např. hrusických občanů, o kterých psal Josef Lada
zejména v Kronice mého života. Je zde pohřben i první
farář obnovené hrusické farnosti (1856) P. Antonín Jaroslav Stradiát († 1864) či poslední farář samostatné

hrusické farnosti P. Josef Brhovský († 1953).
Nelze si nevšimnout řady hrobů po levé straně, pár
metrů pod lípou. 24 hrobů, které vypadají opuštěně.
V hrobech jsou uloženy ostatky obyvatel bývalého
Charitního domova pro přestárlé kněze a řádové sestry, který byl od roku 1960 až do počátku 90. let minulého století umístěn v čp. 36 v Hrušově, v budově
bývalého hrušovského mlýna (později byl přestavěn
na hotel Valencia). Zemřelí z tohoto Charitního domova spravovaného Katolickou charitou byli pohřbíváni
na hrusickém hřbitově.
Pokud by si někdo z vás chtěl vzít na starost tyto jednotlivé hroby a zapálit tam svíčky při návštěvě hřbitova, prosím, přihlaste se Ivaně Plechaté: mistostarosta@
obec-hrusice.cz
(redakce: děkujeme za historické informace panu Martinu Hemelíkovi, hrusickému kronikáři)
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Datum

Mnichovice

Hrusice

21. 12. sobota

17:30

---

---

22. 12. / 4. neděle adventní

8:30

10:00

---

24. 12. / Štědrý den

24:00x

16:00°

---

x

25. 12. / Narození Páně

---

10:00°

---

°Dětská

26. 12. / Svatý Štěpán

8:30

10:00

---

x

28. 12. sobota

17:30

---

---

Mše svatá s nedělní platností

29. 12. / Svatá rodina

8:30

10:00

15:00

31. 12. / Svatý Silvestr

16:00

---

---

Mše svatá, adorace,
Te Deum na poděkování
za uplynulý rok

1. 1.
Panna Maria, Matka Boží

8:30

10:00°

---

°Dětská
Světový den modliteb za mír

2. 1. čtvrtek

---

---

---

3. 1. pátek

17:30

---

---

4. 1. sobota

17:30

---

---

Mše svatá s nedělní platností

5. 1. neděle

8:30

10:00°

---

Slavnost Zjevení Páně, °dětská

10. 1. pátek

17:30

---

---

11. 1. sobota

17:30

---

---

Mše svatá s nedělní platností

12. 1. neděle

8:30

10:00°

---

Svátek Křtu Páně,
konec vánoční doby

27. 12. 2019 a 7. 1. a 8. 1. 2020
mše svaté v Mnichovicích
nebudou.

x

Struhařov poznámka

Mše svatá ve Zvánovicích bude
ve čtvrtek 2. 1. 2020 v 15 hod.
V Senohrabech bude ve čtvrtek
až 23. 1. 2020 v 18 hod.
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Mše sv. s nedělní platností
Rybova vánoční mše °Dětská
Rybova vánoční mše

Obnova manželských slibů

Betlémy lze zhlédnout v kostelech
přede mší svatou nebo krátce po ní
či po domluvě s knězem až do konce
ledna.

ZAJÍMAVOSTI

Z HRUSIC

FOTBAL

SPOLKY

Lavička se vzpomínkou

Fotbalový podzim dospělých

V

ážení příznivci hrusického
fotbalu. Je doba téměř předvánoční, a tak je na čase uzavřít podzimní část sezóny. Naše áčko
hraje okresní přebor a po střídavých
výsledcích nakonec získalo 21 bodů
a usadilo se na šestém místě se ztrátou 8 bodů na první pozici. Hodnotit
postavení týmu je složité. Některé
výsledky s týmy, které jsou v tabulce
před námi, byly až překvapivé. Výhra
v prvním utkání s Radonicemi, které
celou soutěž vedou, výrazná vítězství
v Sibřině a doma se Zelenčí byla velmi dobrým počinem. Na druhou stranu jsme odevzdali body mužstvům,
která je s jinými soupeři nezískala.
Ztráty s Kamenicí, Šestajovicemi, v derby s Mirošovicemi a tragický výkon v Bášti dal v tu chvíli zapomenout na předchozí úspěchy.

V říjnu se na Hlavačově před
čp. 177 objevila lavička
s věnováním: „UNAVENÝM.
NA PAMÁTKU
SKUTEČNÉHO
KOCOURKA MIKEŠE,
KTERÉHO JSME
MILOVALI.“
Zajímal nás příběh zjevně
dalšího výjimečného
Mikeše z Hrusic.
Takhle nám ho vyprávěl
majitel kocourka
pan Luboš Bárta.

„Když jsem se v roce 1999 přistěhoval do dokončovaného domku v Hrusicích, měl jsem pocit, že prostě Mikeš do domu patří. Našel jsem ho jako koťátko na výstavě koček v sekci Chcete mě? Byl tehdy již zadaný,
ale nakonec to s novými majiteli nedopadlo a já jsem
si pro něj mohl přijet do pavlačového domu na Žižkově, kde se jedna stará paní starala o opuštěné kočky.
Dozvěděl jsem se, že Cypriána (tak se tehdy kocourek
jmenoval) trápily děti, měl i cosi vykloubeného, ale
mně skočil do náruče a už tam zůstal.
Jednou se mi doma udělalo ouvej a probral jsem se
tím, že mi Mikeš stál na hrudníku a tím svým šmirglovitým jazýčkem mi olizoval lepkavý pot z čela.
Stokrát si můžu myslet, že mě chtěl nejspíš za čerstva sežrat, ale on mi prostě zachránil život, tak jako
já kdysi jemu.
Prožili jsme spolu bezmála 20 krásných let. Není
pravda, že kočky neumí mluvit. Tenhle kocour dokázal vyjádřit všechno, co potřeboval. Stal se z něj časem hrozný „závislák“ a těžce snášel, když jsme byli
s Ivou na cestách, přestože jsme mu pořídili kočičího
parťáka Maxe, aby nebyl doma sám.
Mikeš večer lehával mezi klávesnicí a monitorem
a čekal, až skončím svůj denní příděl slov. Jak potom
začal běžný sled úkonů – vypnout počítač, vypnout

monitor, zhasnout lampičku, záchod, koupelna – běžel
mi ohřát postel. Ale Iva na něj nežárlila.
Zestárl Mikeš, zestárli jsme my. Měl krásný život
a prosvětlil ho i nám. Odešel nám tak tiše a věrně,
jak žil.
Jednou jsme pracovali na zahrádce a viděli skupinu starších turistů, jak funí na Hlavačov, sotva
mohou. A tehdy mě to napadlo. Připomeneme našeho Mikeše tak, aby z toho lidé něco měli. Nejen my,
ale kdokoliv.
Objednal jsem v Pátku u Poděbrad lavičku, v Mnichově Hradišti nám do horní latě vygravírovali vzpomínkový nápis, do základů jsme s vnoučkem Adamem
dali 130 kil betonu a kamení, postavili tarásek a zaseli
travičku. Jen náhodou jsem na internetu objevil desetikilovou betonovou sošku sedícího kocoura, tak jsem pro
ní k Radce Gorbačové zajel do Těšan. To je vesnice na
jižní Moravě, kde žili bratři Mrštíkové, autoři slavné
Maryši. Zbývalo jen „chytit barvu“ a sošku připevnit
na sloupek, jako by střežila lavičku.
Našeho Mikeška tak máme na očích, kdykoli se vracíme domů, a těší nás, když vidíme, že si na lavičku
někdo sedne, odpočívá a kouká na známou siluetu Hrusic. Máme radost, že naše vzpomínka slouží lidem.“
Luboš Bárta

›6‹

Bohužel neumíme přizpůsobit hru aktuální situaci
a nedokážeme proměňovat ani ty nejvyloženější šance.
Nezbývá, než se v přípravě věnovat herním činnostem,
které ke zlepšení produktivity povedou. Tréninkový
plán bude dopředu známý a doufám, že se i ti, kteří mají
s účastí na tréninkových jednotkách problém, dokážou
alespoň jednou za týden na tréninku objevit. Bez kvalitní přípravy není možné celou soutěž absolvovat.
B-tým drží po podzimu 4. místo se ztrátou 7 bodů
na vedoucí mužstvo. Postavení je sice lichotivé, nicméně toto není hlavním kritériem pro jeho působení. Béčko slouží jako záloha A-týmu, která poskytuje možnost
herního vytížení klukům, kteří v áčku nehrají nebo
hrají málo, hráčům po zranění nebo playerům, kteří potřebují získat jistotu a sebedůvěru, když se jim nedaří.
Tuto funkci plní dobře, nicméně ve dnech, kdy hrají oba
týmy souběžně, je výkonnostní rozdíl znát. Pravdou ale

je, že i tyto zápasy odehrálo se ctí a neudělalo ostudu.
Zároveň je nutné připomenout, že působení B-týmu je
velmi důležité. Klubů, které mají béčko, je málo a dá se
říci, že kvůli absenci záložního týmu mohou mít nebo
už mají ostatní mančafty potíže s hráčskou základnou.
Važme si tedy toho, že jsme schopni tento stav držet,
a doufejme, že tomu tak bude i do budoucna.
Zároveň bych rád poděkoval za přízeň, kterou fotbalovému konání v obci chováte. Vážíme si každého
diváka, sponzora a návštěvníka.
Každého,
kdo je ochoten přidat
ruku k dílu nebo se
na zápas přijít podívat.
Doufám, že to nebude
znít příliš troufale, ale
fotbal je nedílnou součástí kulturního a společenského života v obci
a zároveň dělá jméno
Hrusicím po celém
okrese. A věřte, že zejména práce s mládeží
je u nás vzorem pro ostatní týmy a pro mnohé kluby nedostižnou metou (článek v některém z příštích vydání).
V neposlední řadě děkuji zastupitelům obce za podporu.
Bez té bychom fungovat nemohli.
Závěrem mi dovolte, abych vám jménem fotbalového
oddílu popřál krásné svátky a zároveň vše dobré v novém roce. Přání připojuji i jménem TJ Sokol Hrusice,
kde se samostatným článkem počítám do dalšího čísla
HH.
Jan Novák, sekretář fotbalového oddílu a předseda
TJ Sokol Hrusice
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POHLED DO

HISTORIE OBCE

KULTURA

Kapitolky z hrusického historického místopisu

Srdečně vás zveme na

hudební
vystoupení
hrusických
dětí
v sobotu 14. 12. 2019
od 17 hod.
v hrusické sokolovně.

O

Z historie čp. 8

pradávných osudech tohoto hrusického čísla
popisného, bohužel, není příliš mnoho známo.
Z dostupných pramenů vyplývá, že toto číslo
popisné bylo od poloviny osmdesátých let 18. století
označováno jako tzv. „barák na gruntě obecním“, který nejméně od roku 1780 držel Matouš Čihák.
Tento obyvatel naší obce je také potvrzen jako držitel čp. 8 v tzv. josefínském katastru, jehož soupis
pro obec Hrusice byl sestavován od 9. července 1785
a ukončen byl 16. srpna téhož roku. Pod úředním zápisem byli podepsáni, jak jsem již uvedl ve vyprávění
o historii čp. 2, hrusický rychtář Jiří Mattis a dva
tzv. volenci (tj. volbou ustanoveni) z řad hrusických
obyvatel – Václav Kroupa a Jan Matoušek.
Dále lze z pramenů zjistit, že v roce 1803, konkrétně 20. června, přenechala vdova po Matouši Čihákovi
Mandalena chalupu se zahrádkou o rozloze 111 čtverečných sáhů svému synovi Matěji Čihákovi za 80 zlatých.
Definitivně mu ovšem chalupu nechala vrchnost
na Komorním Hrádku připsat až v roce 1832. Navíc
bylo ustanoveno, že Matěj Čihák je povinen odvádět

vrchnosti úroky ve výši 2 zlatých a robotovat musel
13 dní v roce.
Je pozoruhodné sledovat, jak v průběhu věků stoupala cena nevelké nemovitosti čp. 8. Po čtyřech desetiletích v roce 1843 převzal „barák na gruntě obecním“
od Matěje Čiháka Jan Janovský s manželkou Alžbětou. Cena byla pro tentokráte stanovena daleko vyšší
– konkrétně představovala celých 220 zlatých.
Zanedlouho chalupa opět změnila majitele. Dne
25. února 1845 koupil celou živnost Václav Křivánek s manželkou Barborou. Smluvní cena činila 292
zlatých.
O více než třináct let později získal tuto chalupu František Šalda s manželkou Marií. Stalo se tak
16. července 1858 a cena činila 453 zlaté a 20 krejcarů.
Poslední trvale žijící obyvatelkou čp. 8 byla svého
času nejstarší hrusická občanka, milá a přívětivá
paní Anežka Šaldová (původem ze sousední obce Turkovice), která svou životní pouť ukončila v září roku
1995 v požehnaném věku 92 let.
Martin Hemelík st., hrusický kronikář
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Pro radost vám menší i větší děti
zazpívají vánoční písně, ale také
zahrají několik instrumentálních
skladeb (flétna, klarinet, housle,
violoncello, trubka).
Během vystoupení se vám představí také děti z Ladova národopisného souboru z Hrusic.
Přijdʼte si je poslechnout a na chvíli
se zastavit v předvánoční době.

Kalendář akcí

Prosinec
Vánoční zastavení s kapelou Amatéři
20. prosince od 17.00 hod.
Před hasičskou zbrojnicí.
Betlémské světlo
21. prosince brzké odpoledne
Před hasičskou zbrojnicí se bude
rozdávat Betlémské světlo.

Těšíme se na vás!
Za hrusické muzikanty a za obec
Jan Kopecký
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Z LADOVA

KRAJE

NAROZENINOVÉ PŘÁNÍ
Gratulujeme panu

Miloslavu Mrkvičkovi
z č. 58 u potoka k OSMDESÁTINÁM,
které oslavil 20. listopadu 2019.

Přejeme optimismus do života a zdraví, které přinášel
mnohým z Hrusic i okolí, když jim jako masér
a fyzioterapeut pomáhal od bolestí zad.

Syn s rodinou

inzerce

Masáže
Nabízím regenerační, sportovní,
relaxační, anticelulitidové
a detoxikační masáže.
Čokoládové masáže, masáže lávovými
kameny, manuální lymfodrenáž,
havajskou a thajskou olejovou masáž.

MOŽNOST KOUPĚ DÁRKOVÝCH POUKAZŮ.

Petr Hlavatý
Hrusice 226 • Tel.: 737 454 866

Uzávěrka dalšího čísla Hlasu Hrusic bude 23. prosince.
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. Redakce si vyhrazuje právo výběru příspěvků ke zveřejnění, případně jejich krácení či odložení na
pozdější dobu. 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

