První písemná zmínka o Hrusicích je uchovaná v panovnickém dekretu Přemysla Otakara I., daného na Pražském hradě 17. ledna 1205.

BŘEZEN

2020

Vichřice Sabina
zasáhla i Hrusice

Jak jste určitě všichni zaznamenali, ve dnech 9. – 10. února
prošla Českem bouře Sabina, kterou provázel mimořádně
silný vítr. Vichřice se bohužel nevyhnula ani naší obci.

V

yvrátila asi 16 stromů, poškodila střechu čp. 73 (jedná se o budovu bývalého kláštera) a porazila informační tabule u obecního úřadu. Největší škodu ale představuje pád staré lípy
u hrusického hřbitova na jeho zeď. Strom poškodil 12 hrobů, přičemž
3 hroby byly poškozeny těžce. Veliké díky za pohotovost a nasazení
při odklízecích pracích patří Jednotce požární ochrany Hrusice, jmenovitě M. Strnadovi st. a ml., F. Strnadovi, J. Vávrovi st. a ml., J. Šaldovi a D. Čihákovi, dále J. Svobodovi za zajištění jeřábu, T. Staňkovi,
R. Hofmanovi, V. Vančurovi, M. Matysovi, p. Novákovi a P. Populemu.
Situace na hřbitově se bude dále řešit s vlastníky poškozených hrobů.
Petr Sklenář
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Zasedání zastupitelstva
Vybíráme některé body ze zasedání zastupitelstva obce konaného 11. února 2020
(celý zápis ze zastupitelstva, včetně příloh, najdete na www.obec-hrusice.cz)
➤ Strategie sportu
Zastupitelstvo obce schválilo Plán rozvoje sportu v obci
Hrusice. Zároveň oblast sportu v rámci kompetencí
obecního zastupitelstva svěřilo místostarostce.
Dokument byl diskutován s občany na veřejném setkání dne 27. ledna 2020. Celý dokument je umístěn na
webových stránkách obce v sekci Rozvoj obce a na OÚ.

v hrusickém domě čp. 1. a bez souhlasu zastupitelstva
nesmí být přesunuty mimo tento objekt. Zastupitelstvo si vyhrazuje ve smlouvě právo, aby byly modely
na žádost OÚ zpřístupněny pro veřejnost. Doba zápůjčky je stanovena do 28. února 2023.
➤ Finanční příspěvek Hospici Dobrého pastýře

v Čerčanech
Zastupitelstvo schválilo na základě žádosti obecně prospěšné společnosti TŘI, o.p.s., která provozuje Hospic
Dobrého pastýře v Čerčanech, příspěvek na provoz tohoto zdravotně-sociálního zařízení ve výši 10 000 Kč.
Jedná se o stejnou částku, kterou byl hospic naší obcí
podpořen v loňském roce. Služeb tohoto zařízení využil v roce 2019 jeden občan Hrusic.

Příští zasedání zastupitelstva
se bude konat

v úterý 10. března 2020

➤ Zapůjčení modelů Antonína Jedličky

od 18.30 hodin
v budově obecního úřadu.

Zastupitelstvo obce Hrusice schválilo bezúplatné zapůjčení modelů pana Antonína Jedličky paní Miloslavě Vítkové. Modely budou umístěny a vystaveny

Za rok 2019 obec naspořila téměř
4 mil. korun.

PLÁN SKUTEČNOST

ROZDÍL

Příjmy

13 234 388 Kč

13 900 127 Kč

665 739 Kč

Výdaje

*11 043 588 Kč

8 048 637 Kč

-2 994 951 Kč

Stav bankovních běžných účtů 15 389 386 Kč
Splátka úvěru (kanalizace)

• Stavby na území obce
Revitalizace ohradní zdi kolem kostela byla na
zcela stržené části pozastavena a čekáme na povolení archeologů, abychom mohli v opravě pokračovat.
Práce zatím pokračují na poškozené omítce.
Silniční most u Turkovic. Investorem stavby je

19 350 655 Kč

3 761 270 Kč
-6 430 507 Kč

Středočeský kraj a naše obec do stavby nemůže zasahovat, můžeme se vyjadřovat pouze v rámci konání
kontrolních dnů na stavbě, kam starosta pravidelně
dochází. Stavba se pomalu rozbíhá, byly vybetonovány základy, připravuje se lití mostovky, poslední
známý termín dokončení je stanoven na 31. března
2020.
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• Připravované investiční a neinvestiční projekty
Posílení vodovodu. Studie a navrhované možnosti řešení jsou k dispozici na webu obce. Na příštím
zasedání ZO bude zastupitelstvo rozhodovat o vybrané variantě řešení. Je zřejmé, že takovou investici
bez dotační podpory nebo půjčky naše obec nemůže
finančně zvládnout.

Revitalizace dětského hřiště. Žádost o dotaci byla
opětovně podána. V minulém roce jsme dotaci nedostali, protože pozemek byl pod zástavou (nyní již vyřešeno).

Protipovodňová opatření (zhotovení povodňového
plánu, bezdrátového rozhlasu). Dokumentace je také
na webu obce (sekce Rozvoj obce). Žádost o dotaci
na tento projekt byla podána a nyní čekáme na rozhodnutí, zda bude přidělena.
Oprava střechy na „klášteře“. Nyní se připravuje
projekt a rozpočet, abychom následně poptali stavební
firmy a zároveň požádali o dotaci na Středočeský kraj.
Rozšíření veřejného osvětlení Hrušov. V současné době se zpracovává projektová dokumentace.
Oprava chodníků v obci a vybudování nového
chodníku a odvodnění komunikace směrem ke hřbitovu. Pravděpodobně si obec nemůže finančně dovolit
celou investici v jednom roce, a tak bude realizováno na etapy a proběhnou postupné opravy. Chodník
ke hřbitovu by měl být navíc budován ve spolupráci
s krajem a opravou hlavní silnice na Mnichovice. Vedení obce připravuje na akci vyhlášení veřejné zakázky na zhotovitele díla.

Náklady na tvorbu územního plánu, který není
k dnešnímu dni stále schválen, dosáhly od roku 2010
neuvěřitelných 1 070 000 Kč! Aby se nám alespoň
část nákladů vrátila, připravujeme podklady pro dotaci přes MAS Říčansko.

NEPŘEHLÉDNĚTE

Aktuality z obecního úřadu
• Stav hospodaření
(negarantovaný, účetní závěrka bude teprve schválena)
*bez splátky úvěru

Z OBCE

Dne 24. března od 18.00 hod. proběhne
na obecním úřadě diskuze s občany na téma
pojmenování ulic a na téma, jak byste si představovali sortiment a služby „našeho“ obchůdku.

Ve dnech od 5. března do 13. března bude
na OÚ k nahlédnutí kronika obce Hrusice.
Kroniku do roku 2017 vedl pan Antonín Vávra.
Po něm převzal funkci obecního kronikáře pan
Martin Hemelík st.

Na 4. dubna je naplánován tradiční jarní
úklid obce, který je pořádán v rámci celorepublikové akce „Ukliďme Česko“. Sraz je v 9.00 hod.
na parkovišti u hasičské zbrojnice. Rukavice
a pytle poskytne obec, práce budou zakončeny
společným opékáním buřtů. Přijďte pomoci, ať
to tady máme hezké.

Vítání občánků se
uskuteční 14. března od 15.00 hod. ve
školce s tradičním předáním knihy o životě J. Lady „Kronika
mého života“ podepsané vnukem malíře.
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Nabídka hrusických řemeslníků a firem
V Hrusicích podniká řada úspěšných firem a šikovných řemeslníků.
Nabídnete své služby také Hrusičákům? Pokud máte zájem a chuť
pracovat, opravovat, stavět, radit a pomáhat v různých oblastech také
v Hrusicích, pošlete svoji nabídku s kontaktem na obecní úřad na mistostarosta@obec-hrusice.cz. Vytvoříme na webu obce databázi řemeslníků a firem, kteří jsou schopní a ochotní v rozumných termínech
vyřídit zakázky z Hrusic.
Rozvoj mládeže – sport
Obec chce podporovat dobrovolnickou práci s mládeží, ale nejen s ní.
Pokud tedy máte chuť, čas a nadání na práci s mládeží v různých sportovních odvětvích, troufáte si na vedení sportovního klubu, přihlaste se
na obec a my vás propojíme s již fungujícími spolky v obci.

Vysvětlení zastupitelky

V

zhledem k tomu, že se obcí šíří dezinformace
o finanční podpoře obce na vybudování zázemí pro TJ Sokol, udělení a následném zrušení
územního souhlasu stavebním úřadem v Mnichovicích, ráda bych touto cestou některé informace doplnila
a upřesnila.
1) TJ Sokol si podala v říjnu žádost o dotaci na výstavbu zázemí, ve které uvedla, že má vlastní finanční prostředky ve výši 30 % (3 268 685 Kč) z celkových
plánovaných nákladů na výstavbu, což byla jedna
z podmínek poskytnutí dotace.
2) Na zasedání zastupitelstva v listopadu si ale TJ Sokol podala žádost, aby jí tuto částku v plné výši formou
dotace poskytla obec Hrusice. Vzhledem k tomu, že se
jednalo o téměř třetinu předpokládaných příjmů obce
za celý rok, navrhovali zastupitelé přispět nižší částkou. O předložené žádosti proto nerozhodli. Zastupitelé
uznávají, že TJ Sokol zázemí potřebuje, ale navrhovali
zvolit menší a levnější variantu (v předloženém projektu se jedná o dvoupodlažní budovu s užitkovou plochou
656 m2, se 13 toaletami a sprchami, 2 cvičebními sály
o rozměrech 150 m2).
3) Dne 6. prosince 2019 vyslovil nesouhlas s výstavbou
tohoto zázemí Úřad pro zastupování ve věcech majetkových, který zastupuje vlastníka pozemku – stát.
4) TJ Sokol požádala (i přes tento nesouhlas vlastníka
pozemku) o vydání územního rozhodnutí (stavebního
povolení) a v žádosti uvedla, že není námitek dotčených
stran proti této výstavbě.
5) Stavební úřad v Mnichovicích na základě těchto informací udělil TJ Sokol územní souhlas (stavební povolení).
6) Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
na tuto informaci reagoval tím, že zaslal i stavebnímu

úřadu v Mnichovicích svůj nesouhlas se stavbou na pozemku státu.
7) Na základě tohoto nesouhlasu musel stavební úřad
své původní rozhodnutí o vydání územního souhlasu
(stavebního povolení) v souladu se zákonem zrušit.
8) Pro doplnění uvádím, že obec Hrusice (jako jedna
z dotčených stran) nebyla k tomu, aby mohla vyjádřit
své případné námitky (i když se jedná o zákonnou povinnost) vůbec vyzvána.
Zastupitelé nerozhodli o poskytnutí částky ve výši
3 268 685 Kč pro TJ Sokol z těchto důvodů:
1) Zastupitelstvo má rozhodovat v zájmu všech občanů
obce, kterých je v tuto chvíli více než 800
(za občana obce je dle zákona považována fyzická osoba, která je v obci hlášena k trvalému pobytu).
2) Obec musí prioritně řešit akutní nedostatek pitné
vody v obci (dle zpracované studie se bude výstavba připojení a zkapacitnění vodovodu pohybovat v řádu desítek milionů Kč) a i přesto, že budeme žádat o dotaci,
musíme počítat se spolufinancováním celé této investiční akce.
3) Dále musíme řešit problém s naprostým nedostatkem míst v MŠ a spádové ZŠ Mnichovice (případně
i výstavbou větší MŠ a prvního stupně ZŠ), zkapacitnění kanalizace v obci, zpevnění a odvodnění stávajících
problematických komunikací, osvětlení, dobudování
chodníků atd.
4) Problémů, které narůstají s neustále se rozšiřující se
obcí, je opravdu mnoho a přestože doufáme v získání
dotací na výstavbu všech uvedených akcí, musíme mít
finanční prostředky na nutné spolufinancování.
Milena Šimková, zastupitelka obce Hrusice

›4‹

ZPRÁV Y

Z OBCE

Plán rozvoje sportu
v obci Hrusice 2019–2029
byl zpracován jako otevřený dokument, který bude v případě potřeby doplňován.
Dokument je k nahlédnutí na OÚ a na webu obce v sekci Rozvoj obce.
Cílem plánu rozvoje sportu je obecně podpořit sport ve všech jeho
rovinách a stanovit způsob financování podpory sportu v obci.
FINANCOVÁNÍ SPORTU OBCÍ
Obec vychází vstříc spolkovým aktivitám, má zpracovaný systém finanční podpory formou individuálních dotací poskytovaných z rozpočtu obce.
V roce 2018 byla dotace pro TJ Sokol ve výši 160 tis. Kč
a v roce 2019 170 tis. Kč. Mimo to obec v roce 2019 finančně přispěla na organizaci Dětského dne na hřišti,
na Hrusický dobroběh a nátěry obnovila herní prvky
na veřejném dětském hřišti.
NÁVRHY NA PODPORU SPORTU V OBCI
Pokud jde o sport dětí a mládeže, půjde především
o podnícení zájmu o sport, vypěstování potřeby sportu jako samozřejmé součásti zdravého životního stylu, nabídka smysluplné zábavy a současné rozvíjení
schopností a dovedností.
Priority – sport dětí a mládeže:
• údržba stávajících dětských hřišť ve vlastnictví
obce, jejich případná modernizace v souladu s potřebami obce (veřejné dětské hřiště u OÚ a dětské hřiště určené MŠ Hrusice)
• podpora rozvoje tělesné výchovy a pohybových aktivit v MŠ Hrusice – dovybavení sportovními náčiními pro sport „pod střechou“ v rámci MŠ
• podpora sportovních akcí a organizačního zajištění
sportovních akcí pro děti a mládež (Hrusický dobroběh, Dětský den, Pochod kocoura Mikeše apod.)
• podpora sportovně náborových akcí
• podpora dobrovolnické práce s mládeží
V oblasti sportu pro všechny půjde zejména o vytvoření kvalitních a finančně dostupných možností
sportovního vyžití a aktivní zábavy pro všechny věkové kategorie žijící na území obce.
Priority – sport pro všechny:
• podpora TJ Sokol Hrusice při údržbě sportovních
zařízení v jeho vlastnictví
• nápomoc spolkům při přípravě žádostí o dotace
na sport a ochota spolufinancovat tyto aktivity
• podpora požárního sportu SDH Hrusice

• úprava a údržba pěších tras na pozemcích v majetku obce, případně vyjednávání se sousedními obcemi a soukromými vlastníky o využití pozemků k rekreačnímu sportování a aktivnímu trávení volného
času, např.:
- obnova cesty Na Šmejkalce jako turistické, se zastaveními, obnova lávky (nutno vyjednávat s Turkovicemi jako vlastníkem lesního pozemku)
- obnova malé pláže a úprava koryta potoka u Hubačovského rybníka
- obnova sportoviště (volejbalového hřiště) na Hubačově
- podpora, příp. spolupořadatelství, sportovních akcí
a her (např. Hrusický dobroběh, Pochod kocoura Mikeše apod.)
- oprava a případné rozšíření „pohádkových zastavení“ v obci a naučných stezek
- vybudování outdoor sportoviště v obci (ke zvážení
prostor u Hrusického rybníka, popř. na Hlavačově)
- revitalizace venkovních prostor vhodných pro široké volnočasové aktivity (prostranství u Hrusického
rybníka, „Docentova zahrada v Hrušově“
- cyklostezka – zvážit možnost napojení cyklostezky
buď do Senohrab, nebo Mirošovic s vyústěním v okolí
fotbalového hřiště v Hrusicích
Ivana Plechatá
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SPOLKY

Ohlédnutí za akcemi

Zprávy ze Sokola

Výzva hrusických myslivců k sobotní brigádě nezůstala bez odezvy.

Dne 21. prosince 2019 proběhla mimořádná valná hromada TJ Sokol Hrusice, na níž byl schválen
záměr přijetí žádané dotace na výstavbu zázemí na hřišti a odsouhlasen budoucí převod pozemků
pod stávajícími kabinami a hřištěm do vlastnictví Sokola. Dotace nám prozatím přiznána nebyla,
ale to neznamená, že nebudeme k vytouženému cíli nadále směřovat.

P
V

sobotu 22. února se za pěkného počasí sešlo
u cesty na Hubačov, kde se dříve pálily čarodějnice a kde se poslední léta rozrůstala černá
skládka, kolem padesáti Hrusičáků. Vybaveni rukavicemi, dobrou obuví proti střepům, motorovými pilami a za podpory těžké techniky vysekali, vynosili
a vysbírali do přistavených kontejnerů všechny od-

padky a haraburdí, co tam ti méně odpovědní „odložili“. Nálada byla skvělá, také díky skvělému guláši
a buřtům, které si všichni za svoji práci zasloužili.
Vyčištěný prostor bude teď ještě terénně upraven, navozena zemina a vysázeny stromy. Poděkování patří
všem, kteří přiložili ruku k dobrému dílu.
Ivana Plechatá

Tříkrálová sbírka
MŠ Hrusice byl předán výtěžek z letošní
tříkrálové sbírky. Vybralo se 5 321 Kč.
Děkujeme všem, kteří přispěli.
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ro nadcházející období nemáme v úmyslu měnit výši
příspěvků za členství v Sokole. Ta stále zůstává ve výši 150 Kč
za rok. V případě stávajících členů je třeba tuto částku uhradit
do 30. dubna 2020 na obecním úřadě, kde je toto dohodnuto, nebo bezhotovostní formou na účet Sokola
č. 2401490345/2010 a do poznámky
uvést jméno, příjmení a rok narození člena, za kterého je příspěvek zasílán. V případě, že ze stejného účtu
bude hrazeno členství za více členů,
proveďte, prosím, úhradu za každého člena zvlášť, zejména z důvodu
lepší orientace při párování plateb.
Jestliže je člen Sokola současně
evidován v nějakém oddíle Sokola a platí tudíž oddílové příspěvky,
pak v případě, že oddílový příspěvek
převyšuje částku 150 Kč, je příspěvek do Sokola jeho součástí. Člen tedy
v tomto případě platí pouze oddílový
příspěvek. Pokud máte zájem stát se
novým členem Sokola nebo se do našich řad po odmlce vrátit, navštivte, prosím, webové stránky: www.
sokolhrusice.cz, kde v sekci „Výbor“
naleznete přihlášku. Tu je možné doručit na obecní úřad a provést úhradu
členství ve výši 150 Kč jedním z výše
uvedených způsobů. Tiskopisy žádosti o členství v Sokole jsou také k dispozici na obecním
úřadě a v klubovně na hřišti.
Na schůzi výboru Sokola, která proběhla dne
18. února 2020, jsme projednali několik bodů, kterým
bychom se v nadcházejícím období rádi věnovali. Kromě zajištění provozu, který nám díky dotaci pomáhá
zajišťovat náš partner obec Hrusice a také MŠMT, bychom rádi konečně dotáhli změnu vlastnických vztahů k pozemkům na hřišti a okolí. Dále chceme, aby
sokolovna vypadala opět, alespoň zvenku, k světu.
Za tímto účelem se poradíme s odborníky v souvislosti s vyčištěním fasády. Pro budoucí zapůjčení objektu

sokolovny budou stanovena jasná pravidla
pro předání a vrácení objektu. Neradi bychom, aby se nám opakovala situace, kdy
jsme až při další akci zjistili, že místnost,
kde se nachází výčep, je v nepoužitelném
stavu. Také z tohoto důvodu bude požadována úhrada za pronájem sokolovny dopředu, včetně vratné kauce ve výši 1 500 Kč,
která bude nájemci vrácena při předání
objektu zpět v původním stavu. Za tímto
účelem bude vystaven předávací protokol.
Chceme i nadále pokračovat ve spolupráci
s ostatními spolky a s obcí při pořádání jednorázových akcí, jakou jsou plesy, divadelní představení nebo jiné podobné aktivity. Z tohoto důvodu se
předem omlouváme těm, kteří mají na danou dobu zamluvený pravidelný čas v sokolovně, že objekt po dobu
konání takovéto mimořádné akce nebude k dispozici.
Závěrem bych rád poděkoval za podporu, kterou
našim oddílům projevujete, a budeme se snažit naplnit očekávání, která máme, abychom se mohli těšit
z dobře odvedené práce a ze spokojenosti členů spolku.
O dalších aktivitách, které jsou v plánu, zase v jiném
článku.
Za TJ Sokol Hrusice Jan Novák, předseda
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SPOLKY

FOTBAL

FARNOST

Zimní soustředění

Dva obrázky

Koncem ledna odjel hrusický fotbalový oddíl dospělých a žáků spolu
se svým realizačním týmem na zimní soustředění do Krkonoš.
V krásném prostředí hotelu Aurum v Černém Dole jsme prožili s dětmi krásný týden.

V minulém čísle Hlasu Hrusic byly dva obrázky: Hrusice pokryté bílým sněhem
a Hrusice bez sněhu – můžeme říci pokryté blátem.

N

K

dispozici jsme měli venkovní hřiště a pěknou
scenérii hor, včetně sněhové nadílky, která je pro
nasbírání dostatečné fyzické kondice vždy lepší
než jen asfalt a bláto. Uvnitř hotelu jsme pak využívali
tělocvičnu, posilovnu, saunu, vířivku a bazén. Trénovalo
se třikrát denně s každovečerní důslednou regenerací.
O jídlo se nám starali skvělí kuchaři, jejichž odměnou
byly prázdné talíře po každém jídle – prostě skvělá kuchyně. Celému personálu moc děkujeme za pochopení
a vřelý přístup. Všichni si pobyt náramně užili a rádi se
sem budeme vracet. Naše děti nabraly kondici a utužily
partu pro další sportovní rok, který je čeká.
Očekáváme a doufáme, že Sokol tento rok dotáhne převod pozemků, na kterých je fotbalové hřiště,
do svého vlastnictví, a nebude mu tudíž nic bránit
ve výstavbě nového odpovídajícího zázemí pro sportování. Snad se tedy i naše děti konečně dočkají.
Cílem Sokola je rozvíjet sport v obci a dělat tu nejlepší reklamu Hrusicím, což se nám zatím daří i díky
lidem, kteří vedou oddíly v Sokole. Sokol nadále bude
šířit masový sport v obci a sjednocovat spolky na jejich území a jsme přesvědčeni, že společně ruku v ruce
s obecním úřadem.
Současně s tímto článkem přikládám rozpisy zápasů dospělých pro jarní část soutěže a budu se těšit

na setkání, ať již na utkáních, nebo na dalších akcích
v Hrusicích.
Za FO oddíl TJ Sokol Hrusice
David Zoubek, předseda

„A“ JARO 2020

„B“ JARO 2020

21. 3. SO

Radonice –Hrusice

15:00

28. 3. SO

Hrusice –Šestajovice

15:00

4. 4. SO

Hrusice –Kamenice

15:30

4. 4. SO

11. 4. SO

Hrusice –Mirošovice

15:30

12. 4. NE

Hrusice –Lojovice

15:30

Doubravčice –Hrusice

Líbeznice –Hrusice

16:00

18. 4. SO

Křenice –Hrusice

16:00

25. 4. SO

Hrusice –Sibřina

16:00

26. 4. NE

Hrusice –Dobřejovice B

16:00

2. 5. SO

Kunice B –Hrusice

16:30

2. 5. SO

Hrusice –Dobřejovice

16:30

10. 5. NE

Hrusice –Radošovice B

16:30

17. 5. NE

Zeleneč –Hrusice

17:00

17. 5. NE

Sluštice –Hrusice

17:00

23. 5. SO

Nehvizdy –Hrusice

17:00

24. 5. NE

Hrusice –Doubek

17:00

17:00

30. 5. SO

Senohraby B –Hrusice

17:00

17:00

7. 6. NE

Čestlice –Hrusice

17:00

17:00

14. 6. NE

Hrusice –Přišimasy

17:00

9. 5. SO

30. 5. SO
6. 6. SO
13.6. SO

Hrusice –Velké Popovice
Kostelec u K. –Hrusice
Hrusice –Bášť
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bude ti plodit trní a bodláčí a ty
budeš jíst polní byliny. V potu tváře budeš jíst svůj chléb, dokud se
nevrátíš do země, neboť z ní pocházíš: Prach jsi a v prach se obrátíš!“
(Gn 3, 14–19)
Dítě je milé, když poslouchá
rodiče, když poslouchá Pána
Boha. To je, když žije podle Desatera Božích přikázání. Neposlušnost však není tragédií, která
by se nedala napravit. Díky Pánu
Ježíši známe svatou zpověď, svátost smíření, svátost pokání.
Doba postní je právě vhodnou dobou k pokání – k úklidu
v duši. Je vhodnou přípravou
na svatý křest dospělých. Vloni
o Velikonocích byly v Mnichovicích tři křty dospělých. Letos
se zatím nikdo nehlásí. Příprava na svatý křest dospělého
trvá přibližně rok nebo i déle.
Radujme se z každého pokřtěného dítěte i z každého dospělého člověka. Vyprošujme nepokřtěným lidem, aby zatoužili žít
s Bohem, aby zatoužili mít čistou duši. Ne prázdnou,
ale plnou Božích darů.
Žehná P. Ivan Kudláček,
farář mnichovicko-hrusické farnosti

15:30

19. 4. NE

Struhařov –Hrusice

aše duše je někdy krásně
čistá a jindy zablácená.
Oko je do duše okno. Je
krásný pohled do očí dítěte, tedy
pohled do jeho čisté duše. Velkou
událostí v životě dítěte je svatý
křest, kdy bláto v duši nahradí
bílý sníh. Jistě, malé dítě nemá
ještě žádné velké hříchy, a přesto
není svaté. Zdědilo po praprapra...
rodičích nedostatek svatosti. Známe to dobře, v Bibli čteme o prvním hříchu a o neposlušnosti
vůči Bohu (nepřátelství mezi
ďáblem a Pannou Marií).
Hospodin Bůh tehdy řekl hadovi: „Za to, cos udělal, budeš zlořečený mezi vším dobytkem i divokými zvířaty. Po všechny dny
svého života polezeš po břiše a žrát
budeš prach. Rozpoutám také nepřátelství mezi tebou a ženou,
mezi tvým a jejím potomstvem.
On ti rozdrtí hlavu a ty mu rozdrtíš patu.“ Ženě řekl: „Rozmnožím
útrapy tvého těhotenství, své děti
budeš rodit v bolestech. Po muži
budeš dychtivě toužit, on ti však bude poroučet.“
Adamovi řekl: „Protože jsi poslechl svou ženu a jedl
ze zakázaného stromu, země bude kvůli tobě zlořečená!
Po všechny dny svého života z ní budeš jíst v útrapách,

16:30

Sdělení a podněty občanů
Vážení,
ráda bych poděkovala všem, kteří se přišli rozloučit 14. února 2020 s mojí
maminkou, nejstarší občankou Hrusic, paní Miloslavou Eliášovou,
za krásné květinové dary, hudbu, zpěv a modlitby.
Dcera Jaroslava Janoušková
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INZERCE A REKLAMA

Uzávěrka dalšího čísla Hlasu Hrusic bude 23. března.
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

