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

Vážení přátelé,
letošní rok je rokem velkého významu pro největší spolek v naší obci. V roce 1919 byl našimi předky
po mnohaletém úsilí založen Sokol. Organizace, která se zprvu nezajímala jen o vhodné využití
volného času, ale zaměstnávala své členy i kulturní a charitativní činností ve smyslu vedení veřejné
knihovny, pořádání divadelních představení a přispívání na dobročinné účely.

P

rovozování sportu bylo ale také
jednou z jejích
úloh a účastí na sokolských hrách a všesokolských sletech svůj
účel plnila beze zbytku. Jak už to bývá,
byly doby lepší i horší.
Na jednu stranu Sokol upravil venkovní
cvičiště (podle kroniky mělo být u potoka),
na druhou stranu přišlo po nedorozumění o možnost
provozovat svou činnost v soukromém stavení. Jednou
Sokol získal pozemek na stavbu tělocvičny, aby záhy
z důvodu nedostatku financí byl nucen prodat již získané dřevo na její stavbu. Byly doby, kdy se organizace potýkala s úbytkem členů a cvičitelů, aby následně,
jako v současné době, docházelo k nárůstu členů i zá-

jmu o provozování činností pod hlavičkou Sokola. Každá doba má své milníky, které si celé generace pamatují a poukazují na ně, neboť se o jejich zviditelnění
velkou měrou zasadili. Víme, kdy Sokol v Hrusicích
vznikl, kdy byl založen první oddíl v Sokole – fotbal.
Víme, kdy byla postavena zděná sokolovna...
Pokračování na straně 2
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Mám radost, že dnes je období, kdy můžeme identifikovat i milníky současné generace. Za poslední roky
vznikly oddíly volejbalu, florbalu, národopisný soubor.
Další snahou celého Sokola je dotáhnout převod fotbalového hřiště do svého majetku, abychom konečně
mohli i tento prostor dostat do stavu, který si zaslouží označení moderní
areál. Bez dotací to
totiž nepůjde a na
majetek, který není
náš, dotaci nezískáme.
Nyní, kdy je našemu konání nakloněna i obec Hrusice,
která, jak doufám,
bude i nadále velkým
podporovatelem naší
organizace, je nejvyšší čas a dost možná
i nejzazší čas na dořešení celé této aktivity. Držte nám tedy
palce a podporujte
nás. Vězte, že Vám
budeme vděční.
V sobotu 17. srpna
2019 se uskutečnila
celodenní akce na
oslavu založení So-
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kola v Hrusicích. Vše začalo průvodem od hrusického rybníka
přes náves k pomníku padlých,
kde jsme položili kytici k uctění
památky obětí 1. světové války.
Následně byl průvod zaveden
na fotbalové hřiště. K výročí
byla uspořádána výstavka fotografií a dobových artefaktů
v místní hasičárně, kde svými
kousky přispěly všechny spolky.
Velkou měrou a nasazením sobě
vlastním se o mnohdy i vzácné
exponáty zasadil velký patriot
Jirka Bína, kterému, jakož i ostatním přispěvatelům, děkuji.
Výstavka měla velký úspěch!
Sportovní stránku zajistili přátelé, florbalisti, kteří uspořádali ukázkový trénink v místní
sokolovně, na fotbalovém hřišti
na sebe průběžně navazovali
naši nejmladší fotbalisté, následováni starou gardou, která
si pozvala k přátelskému utkání sousedy ze Senohrab.
Posledním fotbalovým utkáním byla generálka A-týmu
před začátkem nové sezóny s mužstvem ze Zlatníků.
Po něm proběhla autogramiáda fotbalového internacionála Honzy Bergra. Kulturní část akce zabezpečila
Petra Zámečníková a Libor Petrů, následováni progra-
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mem Milana Pitkina. Vrcholem pak bylo vystoupení
legendární kapely Projekt 76. Celý večer byl zakončen
půlnočním ohňostrojem.

Troufám si tvrdit, že i díky přispění všech kamarádů z ostatních spolků byla akce důstojnou vzpomínkou tradic Sokola a nezbývá, než si přát, slovy pana
Nepila, dobré a ještě lepší
zítřky.
Závěrem mi dovolte,
abych poděkoval členům
Sokola, Sboru dobrovolných hasičů Hrusice, Spolku Baráčníků, Obecnímu
úřadu Hrusice, Mysliveckému sdružení za zapůjčení elektrocentrály, panu
Vávrovi za krásnou a důstojnou kytici, Danovi Novotnému za ozvučení průvodu a všem návštěvníkům, že přispěli ke zdárnému konání akce.
Za TJ Sokol HRUSICE
Jan Novák,
předseda TJ Sokol
Hrusice
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Zasedání zastupitelstva
Vybíráme některé body ze zastupitelstva obce konaného 13. srpna 2019
(celý zápis ze zastupitelstva, včetně příloh, najdete na www.obec-hrusice.cz).
➤6 Převod stavebních buněk na fotbalovém
hřišti
Zastupitelstvo obce Hrusice odsouhlasilo záměr bezúplatného převodu stavebních buněk, které slouží
jako zázemí pro sportovce, do majetku Tělovýchovné
jednoty Sokol Hrusice, z. s.
➤6 Zastupitelstvo přijalo obecně závaznou
vyhlášku o nočním klidu
Noční klid se dodržuje od 22. hod. večerní do 6. hod.
ranní. Nová vyhláška umožňuje ve výjimečných
případech zkrátit dobu trvání nočního klidu, a to
od 1. hod. do 6. hod. ranní. Tuto možnost nelze využívat pro soukromé akce (narozeniny, plesy apod.) a žádost musí vždy schválit obecní úřad, který následně
informaci minimálně 3 dny před konáním akce zveřejní na úřední desce.
➤6 Sdílená ekonomika
Zastupitelstvo obce podpořilo návrh krátkodobé výpůjčky některého nářadí v majetku obce občanům
(např. výsuvný žebřík, štěpkovač apod.) v rámci tzv.
sdílené ekonomiky. Ceník a seznam majetku pro případný krátkodobý pronájem schválí zastupitelstvo
obce na některém z příštích zasedání.
➤6 Žádost o poskytnutí dotace na obyvatele
Zastupitelstvo souhlasilo s tím, aby obec požádala
o dotaci ze Středočeského kraje, fondu obnovy venkova. Jedná se o tzv. dotaci na obyvatele. Žádost je
možné podat v průběhu celého roku až do 30. června
2020. Dotace je stanovena ve výši 1 000 Kč na jednoho trvale hlášeného obyvatele. V našem případě
by se jednalo o částku přesahující 800 tis. Kč. Dotaci
bychom použili na některou z klíčových investičních
akcí v souladu s naším strategickým plánem rozvoje
obce (výstavba chodníků, oprava komunikace, odvodnění apod.).
➤6 Studie proveditelnosti zkapacitnění
vodovodu
Zastupitelstvo se zabývalo kapacitou zdroje pitné
vody. Spotřeba vody v obci v jarních a letních měsících (zejména květen, červen) stoupá až trojnásobně.
V současné době je obec zásobována vodou z obecního
vrtu, jehož kapacita je v letních měsících nedostačující, respektive je dostačující, pokud by se občané chovali vždy zodpovědně a neplýtvali pitnou vodou.
Obec zadává vypracování studie proveditelnosti

k posílení zásobování pitnou vodou, studie bude řešit
tři varianty:
➞6 Napojení na region Jih (Třemblat)
➞6 Napojení na vodojem Peleška (Senohraby)
➞6 Druhý vrt
Z výsledků studie vyplyne finanční náročnost realizace
a bude posouzeno financování z rozpočtu obce či využití
příslušné dotace.
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Aktuality z obecního úřadu
•6 Poděkování SDH Hrusice a všem dobrovolníkům,
kteří se v sobotu 10. srpna podíleli na čištění koryta
Hrusického potoka v okolí rybníka. Byly odstraněny
nánosy bahna a další překážky v korytě, posekány břehy, zkráceny větve a ořezány keře v blízkém okolí.

➤6 V rámci diskuse

•6 Audit za rok 2019 – první kontrola ze Středočeského kraje se dostaví 14. října 2019.

Někteří obyvatelé bydlící ve zkratce Hrusice–Mirošovice si opakovaně stěžovali na velký provoz aut,
na často rychlou a nebezpečnou jízdu řidičů, nebezpečí
pro chodce. Starosta popsal varianty řešení – omezení
rychlosti již ve zkratce je, problém kontroly je v rukou
Policie ČR, která byla několikrát obcí požádána o součinnost, v současné době jí však chybí hlídky. Zavřít
komunikaci není možné, kamerový systém je neúnosně
nákladný a může být instalován pouze MěÚ Říčany.
Další technické „překážky“ v podobě výsuvných sloupků s čipy, závorami apod. by zase významně zpomalovaly provoz a v obci by se mohly v „dopravních špičkách“ vytvářet kolony.
Zastupitelstvo v této souvislosti vyzývá občany
obce, kteří mají realistický návrh, jak tuto situaci řešit, aby se o něj podělili s vedením obce.
Stížnost byla také na opakovaně vyplavované
bahno z pole na vozovku ve zkratce. Je nebezpečné, jak v „mokré“ variantě, tak značně prašné, když
zaschne. Starosta reagoval, že vedení obce tuto skutečnost řeší s majiteli polností, protože nejde pouze
o jedno místo v obci, kde k těmto problémům po větších deštích dochází.
V této souvislosti byla připomenuta možnost dotací
pro majitele a nájemce hospodářských pozemků k řešení situace zadržování vody v krajině a protierozních
opatření. Vlastníci si mohou o dotaci sami požádat,
ale obec je nemůže nutit.
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Příští zasedání zastupitelstva
se bude konat

v úterý 17. září 2019
od 18.30 hodin v budově
obecního úřadu.

•6 Biodynamické veřejné osvětlení v Hrušově již bylo
odstraněno a dodavatel se podle vzájemné dohody
a rozhodnutí zastupitelstva obce již s obcí finančně
vypořádal. Projektová dokumentace pro stavební povolení na el. osvětlení je připravena a vedení obce se
bude snažit realizovat instalaci osvětlení co možná
nejdříve, nicméně v souladu s požadavky legislativy
a férové soutěže. Stavbu ale bude možné realizovat
až poté, co silnice do Hrušova nebude využívána jako
objízdná trasa pro autobus v období rekonstrukce
mostu na silnici Hrusice–Turkovice–Senohraby.

•6 Rekonstrukce mostu Mirošovice–Mnichovice (most
přes D1) se zpozdí přibližně o 14 dní. Zprovozněn by
tedy měl být zřejmě v polovině října 2019.
•6 V obci jsme zaznamenali opakované výpadky
veřejného osvětlení. Po zaplombování rozvodny č. 1
se nepříjemná událost neopakovala.

•6 Rozhodnutím Středočeského kraje bude v termínu od pondělí 26. srpna 2019 do odvolání (předpoklad 31. ledna 2020) zcela uzavřen most č. 3353-2
u křížení silnic Hrusice–Turkovice–Senohraby.
Z výše popsaného důvodu budou autobusové linky
vedeny objízdnou trasou po místní komunikaci Hrusice–Hrušov. Zimní údržbu zajistí Středočeský kraj,
který má vyčleněny finanční prostředky na opravu
komunikace po skončení celé akce. Zastávky budou
přemístěny – směr Ondřejov u památníku padlých,
směr Strančice u hospody U Sejků. Školní autobus
do Senohrab na stejném místě jako č. 490. Prosíme
občany, aby touto objízdnou trasou jezdili pomalu
a přizpůsobili jízdu úzké vozovce. Změnový jízdní
řád a značení objízdných tras najdete v Aktualitách
na webu obce.

•6 Od 4. září 2019 nabylo účinnosti opatření upravující provoz ve zkratce Hrusice–Mirošovice, které bylo
vydáno za účelem snížení intenzity aut na této pozemní komunikaci, a tím ochrany místních obyvatel.
Spočívá v úpravě dopravního značení – značky „Zákaz vjezdu všech motorových vozidel“ při vjezdech do
zkratky budou doplněny dodatkovou tabulkou „Mimo
vozidel přepravující osoby s trvalým pobytem v obcích Hrusice nebo Mirošovice“. U vjezdu do zkratky
u hrusického kostela navíc přibude značka „Slepá
pozemní komunikace“. Odhadujeme, že k instalaci
dopravního značení odbornou firmou dojde v průběhu měsíce září.
Nebezpečný odpad
V sobotu 14. září 2019 proběhne na parkovišti u hasičské zbrojnice svoz nebezpečného odpadu. Čas svozu je od 8.40 hod. do 9.00 hod. Odebírán bude pouze odpad z domácností, ne z podnikatelské činnosti.
Prostor je monitorován videozáznamem.
Druhy nebezpečných odpadů a jiných zařízení,
které se budou od občanů odebírat:
olověné akumulátory, lednice, televizory, zářivky,
staré léky, suché články, mono-články, olejové filtry,
oleje, odmašťovací přípravky, lepidla, kyseliny, nádoby od barev, rozpouštědla, vývojky a ustalovače.
Nebude se odebírat železný šrot a znečištěné stavební materiály (azbestová krytina a jiné).
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Velkoobjemový odpad
V sobotu 14. září od 8 do 12 hodin
budou přistaveny tři kontejnery
na velkoobjemový odpad z domácností. Kontejnery budou umístěny
na parkoviště u hasičské zbrojnice.
Patří sem: starý nábytek, koberce,
linolea, umyvadla, toalety, kuchyňské linky, elektrotechnika atd.
Původně bylo v plánu přistavit
kontejner i na Hrušov, ale protože
je nyní silnice využívána jako objízdná trasa také pro autobus, nebude to možné.
•6 Vlastní popelnice na tříděný
odpad
V průběhu podzimu začneme obyvatelům, kteří projevili zájem o nádoby na tříděný odpad přímo k domům,
vydávat tyto nádoby na plast a papír. Svoz by měl být
zahájen od ledna 2020. V téže době by mělo zastupitelstvo také vydat vyhlášku o odpadech, která by měla
být v souladu se zákonem o odpadovém hospodářství,
konkrétně, že každá nemovitost (tedy i chata) musí
mít vyřešeno odpadové hospodářství.
•6 Nové sběrné místo tříděného odpadu
Vedení obce zřídilo nové sběrné místo tříděného odpa-

KULTURA

Aktuality z knihovny

du na Hubačově na křižovatce do Rudého lesa, jelikož
v této lokalitě ještě není možné mít vlastní popelnice
do domácností.
Upozorňujeme, že kontejnery slouží pouze pro směsný komunální odpad, a ne pro vyklízení chat. Bohužel
během chvíle došlo k naplnění kontejneru právě tímto
velkoobjemovým odpadem (viz foto).
Věci, které budou odloženy okolo kontejneru, se nebudou vyvážet. Pokud se situace nezmění, budeme nuceni místo opět zrušit.

Obecní knihovna se po prázdninovém provozu vrací k zavedené otevírací době: pondělky
17.30 – 18.30 hod.
Opět byla doplněna nabídka knih v rámci
výměnného fondu o tituly z městské knihovny v Benešově. Mezi nimi jsou také knihy pro
děti a mládež.
Těšíme se na nové čtenáře.

Obec Hrusice hledá

ZAMĚSTNANCE
NA CELOROČNÍ
ÚKLID A ÚDRŽBU OBCE
Obec Hrusice hledá zaměstnance
na DPP (vhodné pro studenty nebo
důchodce) nebo na pracovní poměr
na celoroční úklid a údržbu veřejných
prostor v obci (zimní úklid chodníků,
komunikací, sekání trávy, hrabání
listí, základní údržba zeleně,
drobné opravy apod.).
Řidičské oprávnění skup. T vítáno.
Odměna buď 150 Kč/hod. na DPP,
nebo 25 000 Kč/měsíc
při plném úvazku.
Zájemci se mohou přihlásit na obecním
úřadu nebo na kontaktu níže.
Kontakt: Mgr. P. Sklenář, starosta
tel.: +420 601 392 596
e-mail: starosta@obec-hrusice.cz
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V týdnu 23. – 29. září 2019
přijede do Hrusic pouť.
Atrakce budou tradičně umístěny
na parkovišti u hasičské zbrojnice.

POHLED DO

HISTORIE OBCE

Kapitolky z hrusického
historického místopisu

POHLED DO

Dubovská prodala po smrti svého
manžela v roce 1802 grunt svému
synovi Františku Dubovskému.
Tehdy bylo stavení „šacováno“
na 69 zlatých, komora a 2 chlívky na 36 zlatých, malý chlívek
na 3 zlaté, řezárna na 25 zlatých
30 krejcarů, stodola na 31 zlatých, klenutý sklípek na 8 zlatých,
dále bylo oceněno příslušenství
– dvě klisny, vůz, pluh, brány, vidle, kopáč, stůl, stolice – celkem
na 251 zlatých.
V roce 1823 prodal František
Dubovský chalupu i s příslušenstvím za 1 775 zlatých Václavu
Novotnému (manželka Kateřina),
který ji koupil pro svého syna Josefa Novotného, jenž do té doby

HISTORIE OBCE

držel hrusickou chalupu čp. 18.
(Na ní posléze hospodařil Václav
Novotný.) K chalupě čp. 5 patřilo
15 jiter 566 čtverečných sáhů polí
a 2 jitra 1095 čtverečných sáhů
luk a zahrad. Nový majitel měl za
povinnost robotovat pěší prací dva
a půl dne v týdnu po celý rok.
V tzv. stabilním (stálém) katastru založeném v roce 1841 je jako
chalupník na gruntu čp. 5 uveden
Jan Novotný.
V roce 1869 postoupil Jan Novotný chalupu svému synovi Josefu Novotnému a jeho manželce
Marii, roz. Hozmanové, za 1 800
zlatých.
Po druhé světové válce hospodařil na čp. 5 Josef Hoke, který

vlastnil 13,6 ha zemědělské půdy.
Do jeho hospodářství patřily také
3 krávy a 2 jalovice, 1 býček a kůň.
Kromě toho bylo hospodářství vybaveno povozy, čisticí mlátičkou,
lisem na slámu a šrotovníkem.
Po čase se do čp. 5 přiženil pan
Miloslav Hubínek, pracovník bývalého spotřebního družstva Jednota. Na podzim roku 1992 otevřel
tento zkušený obchodník v čísle popisném 5 soukromý obchod
se smíšeným zbožím (koloniál).
V současnosti provozují tento obchůdek jeho potomci. Je to jediný
obchod se smíšeným zbožím v obci
Hrusice.
Martin Hemelík st.,
hrusický kronikář

FARNOST

Manželství a kněžství

Ž
Z historie čp. 5
Na počátku 17. století
vlastnil grunt na dnešním
místě čp. 5 rod Mášů.
Prvním doloženým byl
Matěj Máša, který podle
doložení purkrechtního
soudu v roce 1617
vyplatil svého bratra
Jíru a jeho manželku
Annu.

D

o roku 1622 na gruntu sám
hospodařil a pak ho prodal Václavu Mášovi. (Sám
zemřel v roce 1625.) Cena gruntu
i s příslušenstvím (8 slepic s kohoutem, sekera, motyka, lopata,
stůl, řezací stolice, vidle, kolečko)
byla po „ošacování“ rychtářem
a konšely stanovena na 21 kop
grošů. (Složený závdavek činil
4 kopy grošů.)
V roce 1639 koupil grunt Jiří
Krejčí. Tentokráte byla cena stanovena na 10 kop grošů, které
byl nový vlastník schopen složit
na místě hotově.
Další z rodu Mášů Václav Máša
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je uveden jako usedlík, resp. chalupník na hrusickém gruntu později označeném číslem popisným 5
v berní rule z roku 1654. V té době
držel celkem 26 strychů polí.
V červnu roku 1716 pak získal
grunt Tomáš Dubovský za celkem
45 kop grošů.
V tzv. tereziánském katastru
z poloviny 18. století je uveden
jako hospodář na gruntu Jan
Švec, který držel 29 kusů polí,
3 kusy luk a choval 1 vola, 2 krávy a 1 jalovici.
Podle tzv. josefínského katastru
z roku 1785 držel chalupu a grunt
Matěj Dubovský. Jeho žena Eva

ijeme v době rozvodů. Proti tomu mluví Pán
Ježíš – „Co Bůh spojil, člověk nerozlučuj (Mt 19).“
O nic lepší není, když mnozí, aby se nemuseli
rozvádět, žijí bez svatby, jak se říká „na psí známku“.
Manželství stvrzené Bohem, svatba v kostele se slibem lásky, úcty a věrnosti až do smrti, to je vysoká
hodnota.
Svátost kněžství, to není útěk před manželstvím.
Sem patří ti, kteří se zřekli manželství pro Boží království. Svátost kněžství není jen do smrti, ale věčně.
V nebi se lidé již nežení ani nevdávají. Kněží a řeholnice už zde na zemi žijí životem podobným životu
v nebi.
Je zde ještě třetí skupina, a to jsou ženatí jáhni.
Žijí v manželství a silně pomáhají ve farnosti, mohou
křtít, oddávat a pohřbívat, ale nemohou sloužit mši
svatou a dávat rozhřešení.
Podobně i ti, kteří mají za sebou třeba jen část semináře a jsou pověřeni službou akolyty. Mohou pomáhat třeba při mši svaté knězi s podáváním svatého přijímání. Ti, kdo žijí v manželství, mají rodinu,
třeba i hodně dětí, a osoby zasvěcené Bohu se starají
o více dětí. Kněz se stane duchovním otcem těch, které křtil, a má těch dětí třeba i víc než tisíc.

Kéž máme velkou úctu k těm, kdo žijí v manželství, i k těm, kdo svůj život zasvětili Bohu, to je
ke kněžím, řeholníkům a řeholnicím.
P. Ivan Kudláček,
farář mnichovicko-hrusické farnosti
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ZAJÍMAVOSTI

Z LADOVA

Z HRUSIC

První závod dalšího ročníku Poháru Ladova
kraje se běží už 21. září v Hrusicích!
Co je to Pohár Ladova kraje?
Jedná se o seriál 8. běžeckých závodů,
které se konají vždy od září do června.
Závodí se na trasách vedoucích malebnou přírodou a každý závod je trochu
jiný, různě obtížný, s odlišným terénem i koncepcí. Každý si může vybrat,
stačí se podívat na webové stránky,
kde naleznete odkazy na všechny jednotlivé závody s informacemi a registračními pokyny.

zaujmout a bude pro ně výzvou. Je dobré
občas vyzkoušet něco nového.
Kde se běží?
Pohárové závody se běží v Říčanech,
Struhařově, Štiříně, Senohrabech, Pyšelích, Mnichovicích a od 4. ročníku
také v Hrusicích. Držíme palce všem
organizátorům, ať se jim závody vydaří.
Sledujte Pohár Ladova kraje na http://
www.laduv-kraj.cz/pohar-ladova-kraje-/, http://www.face-book.com/poharLadovakraje/.
Hana Bolcková,
Dobrovolný svazek obcí
Ladův kraj

Kdo se může přihlásit?
Závodů se mohou účastnit dospělí i děti,
stačí si správně vybrat svou kategorii.
Možná, že právě pestrost jednotlivých
závodů dokáže některé milovníky běhu

Kdo přišel s „dobroběhem“?
Ona je zdravotní sestra pečující o pacienty po srdeční zástavě, on je vášnivý běžec
– běhá už sedm let, 4–5krát týdně... Markéta Křečková a Jiří Bína, dva lidé z Hrusic, sousedé,
kteří se však dříve neznali, stojí za vznikem Hrusického dobroběhu. A jak se zrodil tento nápad?

M

yšlenku na uspořádání benefičního běhu
měla Markéta. Pracuje s pacienty s nemocným srdcem a podporuje organizaci „Znovu
do života“, která těmto lidem pomáhá. Ráda chodí
na procházky se svými psy a jedna z tras se jí zdála příhodná pro běh. Napsala tedy Jirkovi, o kterém
věděla, že pravidelně běhá, zda by se chtěl podílet
na přípravě charitativního běhu a aby jí dal zpětnou
vazbu k navržené trase. Jirka třináctikilometrový
okruh proběhl, trvalo mu to zhruba hodinku, odsouhlasil jej a do projektu se rád zapojil, protože sám
již delší dobu zvažoval uspořádat podobnou akci.
S přípravou závodu začali letos v lednu, cenné rady
jim poskytla organizace Rozběháme Česko, kterou
Markéta oslovila. Od začátku jim také hodně pomáhá
Markétin syn Matyáš, ale i vedení obce Hrusice, které
zajišťuje potřebná povolení. Projekt podpořila rovněž
řada sponzorů, díky kterým mohl být zajištěn doprovodný program, ceny pro vítěze, ale třeba i startovní
čísla s čárovými kódy pro měření času běžců. Sponzory
jsou ALPINE PRO, Auto Babiš, s.r.o., grafické studio
CD3D, HOPI Czech Republic a pan Vítězslav Moravec,
generální ředitel finanční skupiny MMGFG.
Původně plánovali závod na 13 km, avšak kvůli zá-

13km trasa

› 10 ‹

KRAJE

jmu přidali k této hlavní trase ještě 5km a 2km okruh.
Poběží se pro spolek Znovu do života, kterému připadne výtěžek ze startovného. Cílem letošního Hrusického dobroběhu je však zejména propagace laické první
pomoci, která je v případě srdeční zástavy nesmírně
důležitá a pomůže zachránit nejeden lidský život. Proto budou doprovodným programem workshopy první
pomoci. Chystají se tři stanoviště pro dospělé a jedno
pro děti, na kterých si zájemci z řad běžců a diváků
vyzkouší prakticky tyto principy a bude jim představena také mobilní aplikace Záchranka, která obsahuje
mnoho důležitých informací a rad.
Hrusický dobroběh startuje 21. září a byl zařazen
do tzv. Poháru Ladova kraje, cyklu osmi amatérských běžeckých závodů. Podrobné informace jsou
k dispozici na facebooku @hrusickydobrobeh, webu obce Hrusice a Ladova kraje. Přejeme si, aby se
akce vydařila a aby tradice benefičního běhu v Hrusicích pokračovala i v dalších letech. A proto přijďte,
ať se zúčastníte jako sportovec, nebo divák, podpoříte
dobrou věc! Závodníci z Hrusic navíc budou oceněni
v samostatné kategorii na 13km i 5km trase, takže
určitě máte šanci na pěkné umístění...
Hana Kuntová
5km trasa
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INZERCE A REKLAMA

Sháníme výpomoc
na pravidelný úklid domácnosti
– chata v Hrusicích na Hubačově.
Dlouhodobá spolupráce · 1x za týden
· 4 hod. ve všední den.
Spolehlivost a pečlivost podmínkou.
150 Kč/hod, pomůcky a čisticí prostředky zajištěny.
Kontakt: Šárka Jakubcová, tel. 776 379 224,
sarka.jakubcova@gmail.com

Z LADOVA

KRAJE

Občanská poradna

V únorovém čísle Hlasu Hrusic jsme otiskli článek o bezplatné dluhové
poradně v Říčanech. Občanská poradna – Cesta integrace, o.p.s. své
služby nabízí také v Mnichovicích v prostorách informačního centra.
Adresa: Masarykovo nám. 83, Mnichovice
Telefon: 774 780 107, E-mail: poradnamnichovice@cestaintegrace.cz
Otevírací doba: čtvrtek 13:00 – 16:00 (doporučujeme se předem objednat)
Kromě finanční problematiky poskytují všeobecné
sociálně-právní poradenství a základní psychosociální podporu, specializují se také na problematiku domácího násilí a trestných činů. Poradna své
služby poskytuje bezplatně osobám v nepříznivé
situaci dle jejich individuálních potřeb. Rovněž vydávají soubory rad týkající se určitých životních situací, často na základě konkrétních případů, které
v poradně řeší.

Uzávěrka dalšího
čísla Hlasu Hrusic
bude 23. září.
Těšíme se na vaše příspěvky,
podněty a nápady k dalším
článkům.
Pro zaslání využijte
e-mailovou adresu redakce:
hlashrusic@obec-hrusice.cz.
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