První písemná zmínka o Hrusicích je uchovaná v panovnickém dekretu Přemysla Otakara I., daného na Pražském hradě 17. ledna 1205.
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Unikátní dřevěné modely hrusických
pamětihodností mají důstojný
výstavní prostor v čp. 1
V sobotu 30. května Hrusice zažily nečekaný kulturní zážitek
v podobě vernisáže výstavy modelů Antonína Jedličky.

T

y se díky iniciativě místních občanů přestěhovaly z nevyhovujících prostor na obecním úřadě
do zcela zrekonstruovaných dvou místností hospodářského stavení v čp. 1. Na první pohled bylo jasné,
že všichni, kteří přiložili ruku k dílu, to dělali z obdivu
a respektu k hrusickému rodákovi Antonínu Jedličkovi
i z lásky k Hrusicím. Velký dík patří zejména majitelce
objektu paní Míle Vítkové, která se rozhodla dát modelům nový domov, i Stanislavu Čihákovi, který financoval
proměnu starého chléva ve vkusný výstavní prostor.
V úvodním slově vernisáže zavzpomínal na svého otce
Míla Jedlička a pásku slavnostně přestřihla dcera umělce Alena Ladová.

Modely zapůjčila obec,
která je jejich vlastníkem, a výstava bude
přístupná i návštěvníkům Hrusic.
Návštěvní doba stálé výstavy je středa
až neděle po telefonické domluvě s panem Jedličkou na tel.:
733 602 516.
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Zasedání zastupitelstva
Vybíráme některé body ze zasedání zastupitelstva obce konaného 12. května 2020
(celý zápis ze zastupitelstva, včetně příloh, najdete na www.obec-hrusice.cz)
Starosta v úvodu květnového zastupitelstva poděkoval všem, kteří pomáhali v době pandemie šitím roušek, sháněním dezinfekce, nakupováním seniorům
i finančními dary, a zároveň i zastupitelům, se kterými byl po dobu nouzového stavu v elektronickém
kontaktu.

Zasedání zastupitelstva
se bude konat

v úterý 23. června 2020
od 18.30 hodin v budově
obecního úřadu.

Souhlas s přijetím dotace
Zastupitelstvo odsouhlasilo přijetí dotace poskytnuté
Středočeským krajem ve výši 757 000 Kč na opravu
ohradní zdi kolem kostela.
Nákup ojetého vozidla CAS (cisternová automobilová stříkačka)
Současné vozidlo LIAZ 706 RHTP je v provozu od roku
1984, je v nevyhovujícím stavu a jeho provoz není
bezpečný pro posádku. Generální oprava se jeví jako
neekonomická, ale také ta bude zvážena. Na dotaci
na nákup cisterny bohužel podle současných pravidel
naše obec nemá nárok.
Při rozpravě zastupitelů i občanů byly pečlivě zvažovány a diskutovány všechny možnosti, požadavky a okolnosti nákupu, či generální opravy současného vozu.
Zastupitelstvo nakonec schválilo nákup ojetého CAS pro
jednotku požární ochrany, jejímž zřizovatelem je obec.
Cena vozidla CAS bude pořízena v maximální hodnotě
900 000 Kč. Bude proveden průzkum trhu a předloženy minimálně tři nabídky na srovnatelná vozidla CAS.
Nákup je časově omezen do 30. listopadu 2020.
Snížení DPH u vodného a stočného
Od 1. května 2020 došlo ke snížení DPH u vodného
a stočného z 15 % na 10 %. Současně s tím ale dochází ke zvednutí plateb za nájemné u vody o 13 237 Kč
a stočného o 34 507 Kč a zvýšení nákladů na provoz
vody (závady, vzorky) o 9 000 Kč ročně. Proto ZO po kalkulaci cen provozovatele odsouhlasilo ponechání stávající výše vodného a stočného pro tento rok. Nově ZO
posoudí kalkulaci ceny, kterou předkládá provozovatel
vodovodu a kanalizace VHS Benešov k 1. lednu 2021.
Podpora Linky bezpečí
Na základě žádosti zastupitelstvo obce odsouhlasilo podporu společnosti Linka bezpečí (SOS linka pro
děti v nouzi) a na podporu jejího provozu poskytuje
dar ve výši 5 000 Kč z rozpočtu obce.

Aktuality
z obecního úřadu
• Mostek na Turkovice byl dokončen, ale zatím v režimu dočasného užívání, je třeba upravit jedno svodidlo, proto je nyní ještě na mostku snížena rychlost.
• Ohradní zeď kolem kostela je téměř hotova, bude se natírat na žluto – výběr barvy proběhl ve spolupráci s památkáři.

• Zajištění dostatku pitné vody pro obec
Výhledově je řešením vodovodní přivaděč. Z Regionu
Jih jsme se bohužel dozvěděli, že kapacita nedovoluje
další připojení obce, takže čekáme na stanovisko obce
Senohraby, zda by se Hrusice mohly napojit na jejich
vodovodní řad v oblasti Hrušova, nebo dražší variantu připojení na vodojem Peleška. Na krajský úřad
byla zároveň odeslána žádost o změnu strategie zásobování pitnou vodou v obci, neboť v současné době
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jsou v územním plánu jako zdroj vody uvedeny pouze
obecní vrty.

si zapůjčit náčiní z nové skříňky umístěné na zdi úřadu v blízkosti ping-pongového stolu.

• Nutnost šetřit vodou v obci!
Na základě žádosti starosty bylo Vodoprávním úřadem
v Říčanech vydáno opatření obecné povahy, na jejímž
základě je požadováno striktní omezení používání
vody z obecního vodovodu pouze pro pití, vaření
a hygienu. Z důvodu trvalého nedostatku vody a neukázněnosti některých obyvatel byla obec letos již pětkrát zavážena vodou.

PLÁNOVANÉ PROJEKTY:
• Výstavba veřejného osvětlení do Hrušova.
Došlo k mírnému zpoždění z důvodu karantény.
Do prázdnin by měl být hotový projekt a ihned poté
bude následovat výběrové řízení na zhotovitele a následná realizace stavby.

• Vedení obce děkuje všem, kteří se podíleli na
opravě zdi okolo hřbitova, již poničila bouře Sabina. Byla to spontánní a rychlá akce pod taktovkou
pánů J. Svobody, R. Hoffmanna, T. Staňka a V. Vančury, kteří se už nemohli dívat na zející díru ve zdi. Poděkování však patří i dalším, kteří obci nabízeli pomoc.
Starosta měl opravu domluvenu s firmou, která však
s prací příliš dlouho otálela.

• Napojení kanalizace z OÚ.
Momentálně je k dispozici plánek, jak vést a napojit
OÚ na kanalizaci do ulice Pod Kouty. Na realizaci se
budou podílet převážně místní dodavatelé.
• Uspěli jsme se žádostí o dotaci na protipovodňová opatření ve výši necelých 1 300 000 Kč.
V rámci projektu bude zpracován digitální protipovodňový plán a systém varování (bezdrátový rozhlas).
DŮLEŽITÉ TERMÍNY:
• Finální přezkoumání hospodaření obce Hrusice – přesunuto na 16. června 2020 v 8.00 hodin.
• Nebezpečný odpad
V sobotu 20. června 2020 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.

• Před létem byly opraveny a recyklátem zaválcovány výtluky místních cest na Vlčí Halíř, Na Hrádka,
na Hubačov a na Šmejkalku.

• Stolní tenis
U obecního úřadu si můžete zahrát ping-pong. Stačí

Druhy nebezpečných odpadů a jiných zařízení, které
se budou od občanů odebírat: olověné akumulátory,
staré léky, suché články, monočlánky, olejové
filtry, oleje, odmašťovací přípravky, lepidla, kyseliny, nádoby od barev, rozpouštědla, vývojky
a ustalovače, případně jiné.
Nebude se odebírat železný šrot, znečištěné stavební
materiály (azbestová krytina atd.) a pneumatiky.
Přísedící u soudu
Hledají se zájemci pro výkon funkce přísedících
Okresního soudu Praha-východ na čtyřleté období
2020–2024. Přísedící se podílí na rozhodovací činnosti
soudu v trestních věcech a pracovních věcech občanskoprávních. Kandidáty navrhuje obecní zastupitelstvo. Kandidáti musí splňovat:
1. Občan ČR (trvalý pobyt v Hrusicích)
2. Svéprávnost, bezúhonnost a způsobilost k právním
úkonům
3. Věk nejméně 30 let
4. Možnost funkci zastávat po celé funkční období v plném rozsahu
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Přísedící jsou rozděleni do jednotlivých soudních oddělení na celé funkční období. Je přihlíženo i k odbornému zaměření a oprávněnému přání přísedícího.
Povolávání přísedících k zasedání je organizováno
tak, aby byli přísedící rovnoměrně využiti a aby zpravidla nezasedali více než 20 dnů v kalendářním roce.
Přísedícím se za účast u jednání poskytuje paušál-

ní náhrada a těm, kteří jsou v pracovním poměru, je
v případě žádosti hrazen ušlý výdělek. Při splnění zákonem stanovených podmínek je dále hrazeno i stravné a jízdné.
V případě zájmu kontaktujte obecní úřad, nejpozději
však do 19. června 2020.

Spolky přichystaly hrusickým i přespolním
dětem povedený dětský den
V sobotu 30. května zorganizovali hrusičtí fotbalisté, hasiči a myslivci
již tradiční sportovní potěšení pro děti.

T

akový zájem o dětský den nikdo z organizátorů
nečekal! Nakonec si přišlo zasportovat a pobavit
se neuvěřitelných 150 dětí. Soutěžily na 15 stanovištích a disciplíny byly opravdu zábavné pro větší,
ale i menší děti, kterým v případě potřeby pomohli rodiče. Chodilo se na chůdách, střílelo se do
branky, jezdilo se na kolech, koloběžkách
a odrážedlech, běhalo se s padáky, šplhalo

se po lanech nebo se střílelo ze vzduchovky. Nechyběl
sokolník a došlo i na poznávání zvířat nebo stromů.
Velký zájem byl o hasičské stříkačky nebo auta.
Akci finančně podpořily hrusické spolky hasičů, myslivců a baráčníků. DĚKUJEME!
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Tj Sokol Hrusice – mládež
Covid 19 nám všem letos zjara pěkně „zavařil“...

Z

rušily se turnaje, všechna jarní utkání i tréninky. Ale jakmile to bylo možné, začali jsme opět
trénovat. Těžko popsat, jak jsme se na ten den
všichni těšili – a to nejen my, fotbalisti, ale i rodiče.
A na trénincích to bylo od začátku vidět. Děti chodily
na tréninky v plném počtu a s chutí prováděly všech-

Hrusická školička (ročníky 2012–2015)
Stále se rozrůstající hrusická fotbalová školička
udělala přes zimu velký posun a těšila se po absolvování zimních tréninků zase na hřiště.

na cvičení, která jim trenéři připravili.
I když pro nás už letošní sezóna skončila a nebudeme hrát žádné mistrovské zápasy ani turnaje, nezahálíme. Pilně trénujeme, protože se pořád máme co učit.
Čekají nás přátelské zápasy, které alespoň částečně
vynahradí klukům (i děvčatům) týdny bez fotbalu.

Starší žáci (ročníky 2006–2008)
Starší žáci zase mohli po kvalitní zimní přípravě atakovat
(z 5. místa) nejlepší trojku. V podzimních zápasech nastupovali v rozestavení 7+1. Ty jarní se už neuskutečnily…

Starší přípravka
(ročníky 2009–2011)
Velkým úspěchem pro hrusický fotbal
bylo to, že si tým starší přípravky na podzim vybojoval postup do elitní divize.
Dělali jsme si proto zálusk na celkové prvenství v kategorii přípravek. V jarních
bojích nám měla hodně pomoci i zimní
posila, Václav Hrouda z Louňovic. Ovšem
kvůli epidemii se turnaje nekonaly.
Také náš B tým starší přípravky postoupil ze své skupiny a na jaře ho měli
čekat těžší soupeři. V tomto družstvu
nastupují i šikovní hráči z mladší kategorie. Pro některé hráče z tohoto týmu
byla účast v turnaji premiérou.
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myslivci

Myslivecké sdružení
obyvatelům, chatařům
v Hrusicích
a všem návštěvníkům
Ladova kraje

V

Nábor
V Hrusicích stále probíhá nábor. Hledáme malé kluky a holky (ročníky 2010–2015, po dohodě i 2016), které baví sportovat
a chtějí si najít spoustu kamarádů. Nejmladším fotbalistům
poskytujeme komplexní pohybovou průpravu.
Nenechte své dítě sedět doma!
Přijďte se s ním nezávazně podívat na náš trénink a dopřejte
mu zdravý pohyb v prima kolektivu!
Máte dotaz ohledně náboru?
Napište nám: sokolhrusice@gmail.com

souvislosti s koronavirovými opatřeními vzrostl počet lidí, kteří se
pohybují v přírodě. Berte, prosím,
na vědomí, že nejen červen je měsícem myslivosti, neboť se v tomto měsíci rodí a líhne nejvíce mláďat. Víme, že jste byli nuceni
zdržovat se dlouho doma, ale les je stále domovem hlavně divoké zvěře, nikoliv naším.
My tu jsme pouze návštěvníky, proto se tak
chovejme a dodržujme jednoduchá pravidla,
která bychom vám rádi připomněli:
• Nebuďte v lese zbytečně hluční, rušíte
zvěř při přijímání potravy či odpočinku.
• Neopouštějte lesní a polní cesty a jednu
hodinu před setměním je zbytečně nevyužívejte.
• Nepouštějte, prosím, psy z vodítka. Když
volně pobíhají, zvěř musí utíkat a je vystresovaná.
• Pokud najdete opuštěné mládě, nesahejte
na něj. Jeho rodiče se pohybují nejspíš opodál a čekají, až odejdete.
• Udržujte tu pořádek, vám v obýváku taky
nikdo nepohazuje odpadky a nedopalky.
Všem za porozumění a ohleduplnost jménem myslivců, milovníků přírody a místní zvěře děkuje
Václav Vančura,
myslivecký hospodář
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Hrusická školka opět funguje
Vážení čtenáři,
oznamujeme, že naše školka opět funguje už od 11. května. Musíme samozřejmě dodržovat zvýšená hygienická opatření, ale zvládáme to. Máme sice jen malý
počet dětí, ale o to víc si to užíváme. Doufáme, že se
od 1. června počet dětí zvýší, už máme další zájemce.
V průběhu uzavření školky jsme posílali dětem různé úkoly, náměty na vyrábění, skládání apod., aby se
doma trochu zaměstnaly a také, aby byly dobře připravené do základní školy.
Také jsme doplňovali náš Školní vzdělávací program
o nové náměty a vyhledávali jsme si danou tematiku
na internetových portálech, nechali jsme opravit myčku

ve školní jídelně (čekalo by nás to v létě, tak jsme využili uzavření).
Školáci absolvovali zápis do 1. třídy, který bohužel
proběhl jen internetovou formou, což považuji za velkou ztrátu, ale situace to zkrátka vyžadovala.
Zápis do naší školky proběhl ve stejném stylu. Rodiče vhazovali své žádosti do schránky na MŠ nebo
posílali datovou schránkou.
Máme 17 žádostí o přijetí a bohužel jenom 9 dětí můžeme přijmout.
Přeji vám krásné dny, hlavně hodně zdraví.
Lenka Rajdlová, ředitelka MŠ Hrusice

POHLED DO

HISTORIE OBCE

Kapitolky z hrusického historického místopisu
Z historie čp. 13
Číslo popisné 13, „barák na obci“, držel kolem roku 1780 podle josefínského katastru František Svoboda.

P

odle stabilního katastru z roku 1841 byl držitelem chalupy Václav Svoboda, kterému vrchnost připsala chalupu dne 30. června 1832. Robotní povinnost mu byla určena ve výši 13 dní pěší
prací a vrchnosti byl povinován hradit úrok ve výši
2 zlatých.
Po smrti Václava Svobody převzala chalupu jeho
manželka Viktorie Svobodová. Stalo se tak 21. dubna 1848 a cena byla stanovena na 160 zlatých. Viktorie Svobodová převzala chalupu s tím, že po její smrti
připadne některému z jejích dětí. S Václavem Svobodou
měli celkem 6 dětí: Antonína, Annu, Marii, Václava, Alžbětu a Barboru. Mezi nimi se nachází také
postava, kterou dobře znají čtenáři Ladovy Kroniky
mého života1. Jedná se o válečného vysloužilce, hrusického ponocného a hajného Svobodu, kterému v Hrusicích nikdo neřekl jinak než Franták. Narodil se kolem
roku 1830 a od roku 1848 sloužil v dragounském pluku
knížete Windischgrätze. Sloužil zde celých 14 let. Zemřel v pražských Kateřinkách v roce 1902.
Další zajímavostí je, že od roku 1927 přijížděli
do čp. 13 na letní pobyt bratři Jan a František Procházkovi. František zde pobýval i se svým synem
Jiřím. Oba byli velikými příznivci hrusické Vlaste-

necko-dobročinné obce baráčnické. Jiří Procházka
se posléze stal úspěšným hudebníkem a později si postavil domek v Hrušově vedle bývalého hotelu Valencia (jeho manželka byla dcerou majitele hotelu plukovníka Roji). Jeho strýc Jan Procházka se stal v roce
1937 spoluzakladatelem fotbalového Sportovního klubu Hrusice.
Určitě bude vhodné připojit ještě jednu pozoruhodnou informaci o lidské solidaritě a pomoci. Těsně před
druhou světovou válkou žil v čp. 13 pan Václav Strnad, který se v prosinci roku 1938 ujal dvou dětí, které byly po nešťastné a pro Československou republiku
smrtelně ohrožující Mnichovské dohodě násilně vystěhovány z oblasti Sudet. Konkrétně to byli dva chlapci
z Kadaně a Bíliny – Fr. Federle (roč. 1929) a V. Recezín (roč. 1931).
Martin Hemelík st.,
hrusický kronikář

Ve vydání Kroniky mého života z roku 1986 (nakladatelství Československý spisovatel, Praha) se vzpomínky
Mistra Josefa Lady na ponocného Frantáka nacházejí
na str. 85 a násl.

1
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FARNOST

Ze života římskokatolické mnichovicko-hrusické farnosti

K

věten patřil Panně Marii. Ona nám pomáhá
dostat se do nebe. Červen patří Pánu Ježíši – žil
v nebi, nic mu nechybělo. Stal se pro nás člověkem, snášel zde na zemi všechny lidské nepříjemnosti,
kromě hříchu. Byl za nás ukřižován, vstal z mrtvých
a po čtyřiceti dnech odešel do nebe. Vypadá to, že se
tam nudí a nemůže být bez nás, i když má v nebi lepší
společnost – anděly a svaté, kteří nemají žádný hřích.
Přichází denně na oltář na mnoha místech světa. Je to
veliká čest pro kněze, že jej takto může svolávat – proměňovat při mši svaté chleba a víno v jeho Tělo a Krev.
Je to veliká čest pro každého křesťana, že k nám při-

chází ve svatém přijímání, aby nás také proměňoval
v lepší křesťany. Letos bude 21. 6. v 10 hod. v Mnichovicích 1. svaté přijímání. Ten den výjimečně nebude
mše svatá v Hrusicích. S Ježíšem se i my máme dostat
do nebe. Tento náš cíl není ohrožen pandemií koronaviru, ale je ohrožen pandemií hříchu. Mějme před očima
cíl života – nebe. A s pomocí Ježíše a Panny Marie se
vyvarujme hříchů nebo se jich zbavujme upřímnou lítostí a přijetím svátosti smíření, tedy svatou zpovědí,
abychom dojeli až na konečnou do nebe.
Žehná P. Ivan Kudláček,
farář mnichovicko-hrusické farnosti

OBČANSKÁ PORADNA:
Výpověď z pracovního poměru kvůli koronaviru
V současné době se všichni ocitáme v nelehké situaci. Důsledky koronavirové pandemie pocítí asi každý.
Mnoho zaměstnanců se strachuje o svou práci. Níže uvádíme několik informací, které by zaměstnanci měli vědět.
I v této nelehké době je totiž třeba dodržovat zákonem daná pravidla.

P

ři ukončení pracovního poměru musí být dodržena ustanovení zákoníku práce z. č. 262/2006 Sb.
Výpověď z pracovního poměru musí být písemná, jinak se k ní nepřihlíží. Zaměstnavatel může dát
zaměstnanci výpověď jen z důvodu výslovně stanoveného v § 52 zákoníku práce. Zaměstnavatel tedy nemůže dát zaměstnanci výpověď kvůli koronaviru. Dá-li
zaměstnavatel zaměstnanci výpověď (§ 52), musí důvod ve výpovědi skutkově vymezit tak, aby jej nebylo možno zaměnit s jiným důvodem. Důvod výpovědi
nesmí být dodatečně měněn. Výpověď může být odvolána pouze se souhlasem druhé smluvní strany; odvolání výpovědi i souhlas s jejím odvoláním musí být
písemné. V současné době je tedy možné si představit,
že by zaměstnanec mohl obdržet výpověď z důvodu
nadbytečnosti nebo rušení zaměstnavatele. V takovém případě však zaměstnanci náleží odstupné, které je upraveno v § 67 zákoníku práce. Zaměstnanci
náleží odstupné ve výši nejméně jednonásobku jeho
průměrného výdělku, jestliže jeho pracovní poměr
u zaměstnavatele trval méně než 1 rok, dvojnásobku jeho průměrného výdělku, jestliže jeho pracovní
poměr u zaměstnavatele trval alespoň 1 rok a méně
než 2 roky, a trojnásobku jeho průměrného výdělku,
jestliže jeho pracovní poměr u zaměstnavatele trval
alespoň 2 roky. Odstupné je zaměstnavatel povinen
zaměstnanci vyplatit po skončení pracovního poměru
v nejbližším výplatním termínu určeném u zaměstnavatele pro výplatu mzdy nebo platu, pokud se písemně

nedohodne se zaměstnancem na výplatě odstupného
v den skončení pracovního poměru nebo na pozdějším
termínu výplaty.
Kromě shora uvedeného však zaměstnavatel musí
dodržet ještě další pravidla. Zaměstnavatel především
nemůže dát zaměstnanci výpověď v době, kdy je zaměstnanec uznán dočasně práce neschopným (obdobně
jako pracovní neschopnost je brána také karanténa)
nebo v době, kdy zaměstnanec poskytuje dlouhodobou péči v případech podle § 41a a 41c zákona o nemocenském pojištění se souhlasem zaměstnavatele podle § 191a a v době, kdy ošetřuje dítě mladší než 10 let
(v současné době až 13 let) nebo jiného člena domácnosti v případech podle zákona o nemocenském pojištění.
Zaměstnavatel rovněž nesmí zrušit pracovní poměr
ve zkušební době v prvních 14 dnech dočasné pracovní
neschopnosti nebo karantény (§ 66 zákoníku práce).
Pracovní poměr je možné samozřejmě ukončit dohodou mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Zaměstnanec by však neměl být k uzavření dohody nucen,
není povinen dohodu uzavřít. V souvislosti s tím je
třeba také uvést, že při rozvázání pracovního poměru
bez uvedení závažného důvodu je uchazeči o zaměstnání (v evidenci Úřadu práce ČR) vyplácena podpora
v nezaměstnanosti v redukované výši.
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Z LADOVA

KRAJE

Na procházkách Ladovým krajem by už měly být
lepší možnosti občerstvení i více zábavy.
Tento článek píšu s předstihem, a tak je trochu riskantní uvádět, jaké restaurace
a další kulturní i sportovní body zájmu na „ladovských“ trasách budou otevřeny.

V

še je sice na dobré cestě a pomalu se vracíme
k více či méně obvyklému způsobu fungování, nikdo
však jistě neví, co se může stát
byť jen za týden. Sledujte proto
svazek obcí Ladův kraj na sociálních sítích, kde se vždy dozvíte
aktuální informace a kde budou
uvedena doporučení na sportovní a kulturní zajímavosti
i různé společenské akce a události na turistických i cyklo trasách.
Už nyní mohu prozradit,
že například říčanské muzeum,
kamenické kulturní centrum,
zámek Berchtold v Kunicích, Lesní Lázně ve Zvánovicích, areál Šibeniční vrch u Mnichovic, ondřejovská
hvězdárna, velkopopovický pivovar, světická Oáza, senohrabská plovárna i Jureček v Říčanech a samozřejmě i Památník Josefa Lady a jeho dcery Aleny v Hrusicích chystají pro veřejnost mnoho akcí. Budou otvírat
příměstské tábory pro děti, organizovat koncerty pod
širou oblohou apod. Některé akce budou probíhat
a probíhají trochu jinak než obvykle, vše se lze dozvědět z našich sociálních sítí nebo přímo v turistických
informačních centrech Ladova kraje. Tedy v Říčanech
na Masarykově náměstí, v Mnichovicích také na Masarykově náměstí, ve Velkých Popovicích v kavárně
Posezení u Andělky a v Senohrabech v budově Depa33
u vlakového nádraží.
Příznivci běhání v Ladově kraji asi ví, že čtvrtý
ročník běžeckého seriálu s názvem Pohár Ladova
kraje probíhá také za odlišných podmínek než obvykle. Některé závody byly zrušeny nebo přeloženy
a některé se konaly jinou formou. Všechny informace
a průběžné výsledky naleznete opět na „ladovském“

webu – www.laduv-kraj.cz/pohar-ladova-kraje/
4-rocnik-20192020. Vyhlášení tohoto ročníku proběhne pravděpodobně 22. srpna na posledním odloženém závodě s názvem Pyšelský kopeček. Od září
by pak měl odstartovat ročník nový, držme si palce,
ať se opět může konat jako dřív.
Na závěr jen opětovné upozornění na zajímavý Kapesní katalog tuzemské turistiky – KAPKA,
ke kterému se Ladův kraj přidal – jedná se o nformace
pro ty, které baví poznávat zajímavá místa v celé České republice. Za současné situace se může katalog hodit
více než jindy. A přestože některé akce zde uvedené jsou
zrušeny, je šance, že zde najdete inspiraci na letošní
dovolenou. Katalog si můžete stáhnout či prohlédnout
na www.laduv-kraj.cz/oznameni. Navíc výrobci katalogu přišli s novým aktualizovaným dotiskem, který
bude během června k dispozici v informačních centrech
i na našich webových stránkách. Neměla by vám tak
ujít žádná nová akce či zajímavost.
Tak ať je nám v Ladově kraji dobře!
Hana Bolcková, Ladův kraj
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INZERCE A REKLAMA

Posila
do redakce
Chtěli byste se podílet
na přípravě Hlasu Hrusic?

Hledáme
kolegu/kolegyni
do redakčního týmu.
V případě zájmu se nám
ozvěte na adresu redakce
hlashrusic@obec-hrusice.cz
do 31. 8. 2020.
Těšíme se na spolupráci!

V sobotu

27. ãervna 2020

od 19 hodin
se uskuteční tradiční

potlach
na

Prašivce
Hudba a občerstvení
zajištěno.
VŠechny srdečnĚ zve

‰erif

Ruda Bauer

Uzávěrka dalšího čísla Hlasu Hrusic bude 13. července.
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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