První písemná zmínka o Hrusicích je uchovaná v panovnickém dekretu Přemysla Otakara I., vydaného na Pražském hradě 17. ledna 1205.
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První letní měsíc se začervenal. Rozkvetly vlčí máky, zavoněly růže a sladké jahody, konečně se
dostavily letní teploty, ale i hrozivé bouřky. Byli jsme chvilku bez vody, elektřiny, ale ožili jsme,
zase jsme se začali setkávat. Konalo se několik zajímavých akcí a chystají se další.

S

obota 5. června
patřila
dětem.
Spolky myslivců,
hasičů a sokolů uspořádaly dětský den
na fotbalovém hřišti.
Počasí bylo slunečné
a návštěvnost velká.
Děti čekalo 15 stanovišť se zábavnými úkoly, které prověřily jejich zručnost, znalosti
i sportovní dovednosti.
Po absolvování všech
aktivit na děti čekal
balíček se sladkou odměnou. Poděkování spolkům najdete na str. 4.
Děti jistě nadchlo, že mohou zase řádit na dětském
hřišti u OÚ, které bylo od dubna zavřené a jehož rekonstrukce byla dokončena právě v červnu. Zdá se,
že se nové hřiště dětem líbí, když je pěkné počasí,
je tam velmi živo.
V pátek 18. června pan starosta přivítal nové občany Hrusic. Konalo se vítání občánků, zpětně za dva
roky. Rodiče s dětmi se dostavili před OÚ, k novému
dětskému hřišti. Program byl zahájen vystoupením
žáčků hrusické mateřské školy, které si připravily
tematické písničky a básničky.
Ještě téhož dne večer se na louce u fotbalového hřiště promítalo letošní první putovní letní kino. Ten den
hrála česká fotbalová reprezentace zápas ve skupině

na mistrovství Evropy,
a tak promítání tematicky navázalo filmem
Okresní přebor aneb
Poslední zápas Pepika
Hnátka. V srpnu se
chystá ještě jedno promítání letního kina,
jste srdečně zváni!
Krásné léto, užívejte si, ale s rozumem,
ať máme pěkný i podzim…
Redakce
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Zasedání zastupitelstva
Vybíráme některé body ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 29. června 2021
(kompletní zápis ze ZO včetně příloh najdete na www.obec-hrusice.cz).
Zasedání zastupitelstva bylo vysíláno také on-line prostřednictvím Microsoft Teams,
občané se měli možnost připojit i tímto způsobem.
Finanční dar obci Hrušky
Zastupitelstvo obce rozhodlo poskytnout finanční dar
obci Hrušky ve výši 100 000 Kč jako finanční podporu
pro zmírnění následků škod způsobených tornádem.
Zpráva finančního výboru
Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu ze zasedání
finančního výboru ze dne 8. června 2021, kterou přednesla předsedkyně finančního výboru paní Martina Procházková. Zpráva je zveřejněna na webových
stránkách obce.
Závěrečný účet obce Hrusice za rok 2020
Starosta představil výsledky hospodaření obce Hrusice za rok 2020, stav bankovních účtů a plnění rozpočtu k 31. prosinci 2020. Návrh závěrečného účtu
byl zveřejněn na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup zveřejněn od 26. května 2021.
Do doby zasedání ZO nikdo nevznesl žádný dotaz ani
připomínku. Předsedající dále přítomné seznámil se
zprávou o výsledku hospodaření za rok 2020 a vyzdvihl zjištěné nedostatky v inventarizaci majetku. Jedná
se zejména o chybné zaúčtování.
Zastupitelstvo obce Hrusice schválilo závěrečný účet
obce se všemi přílohami včetně zprávy o přezkoumání
hospodaření za rok 2020 s výhradou, jelikož v rámci
zprávy o výsledku hospodaření za rok 2020 bylo odhaleno pochybení v zaúčtování majetku obce a nebylo řádně provedeno vyrovnání rozpočtu za rok 2020.
Zastupitelstvo uložilo starostovi nápravu zaúčtování
majetku v rámci řádné inventury za rok 2021.
Účetní závěrka obce Hrusice za rok 2020
Zastupitelstvo obce Hrusice schválilo účetní závěrku
obce Hrusice za rok 2020. Rozpočet obce Hrusice za
rok 2020 byl schválen jako přebytkový a skončil přebytkem ve výši 5 095 490 Kč. Přebytek bude převeden do rezervy.
Účetní závěrka Mateřské školy Hrusice, příspěvkové organizace
Zastupitelstvo obce Hrusice schválilo účetní závěrku
své příspěvkové organizace Mateřská škola Hrusice
za rok 2020. Zastupitelstvo zároveň schválilo rozdělení zisku ve výši 165,49 Kč za rok 2020 takto: 100 %

zisku bude převedeno do rezervního fondu.

Zřízení pracovního místa Referent/ka obecního
úřadu Hrusice
Zastupitelstvo obce stanovilo, že s platností od 1. července 2021 bude zřízeno jedno pracovní místo Referent/ka obecního úřadu, v platové třídě 10. Místo bude
zřízeno v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., zákon
o úřednících ÚZSC. Zastupitelstvo obce Hrusice uložilo starostovi vyhlásit veřejnou výzvu na obsazení
pozice s datem nástupu k 1. září 2021. Zastupitelstvo
v této souvislosti souhlasilo s tím, aby s paní Lenkou Sirotkovou byla na tuto pozici uzavřena smlouva
na dobu určitou, a to do 31. srpna 2021 – z důvodu překlenutí doby, než bude vybrán zaměstnanec v souladu
se zákonem č. 312/2002 Sb., zákon o úřednících ÚZSC.
Obecně závazná vyhláška č. 01/2021 o místním
poplatku z pobytu
Zastupitelstvo schválilo obecně závaznou vyhlášku
č. 01/2021, OZV o místním poplatku z pobytu, a to
s účinností od 1. července 2021. Tímto usnesením
zároveň zrušilo předešlou obecně závaznou vyhlášku
č. 02/2019. Nová vyhláška zohledňuje změnu zákona
o místních poplatcích. Ve vyhlášce je nově definováno,
co není předmětem poplatku.
Rozvojový dokument obce Hrusice
Místostarostka Ivana Plechatá v krátkosti představila důvody a návrhy změn Strategického rozvojového
dokumentu obce Hrusice. Návrh tohoto dokumentu
je zveřejněn na webových stránkách obce Hrusice
(v sekci Rozvoj obce), aby se s ním občané mohli seznámit a případně k němu dát své připomínky. Jedná
se o seznam investičních i neinvestičních priorit obce.
Projednání v zastupitelstvu pak proběhne na některém z příštích zasedání.
Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Mysliveckému spolku Hrusice
Zastupitelstvo, v souladu s programem pro poskytování dotací neziskovým organizacím a spolkům
z rozpočtu obce Hrusice, odsouhlasilo uzavření veřej-
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noprávní smlouvy na poskytnutí dotace z rozpočtu
obce s Mysliveckým spolkem Hrusice. Výše poskytnuté dotace je 35 000 Kč.
Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce SDH
Hrusice
Zastupitelstvo, v souladu s programem pro poskytování dotací neziskovým organizacím a spolkům
z rozpočtu obce, odsouhlasilo uzavření veřejnoprávní
smlouvy na poskytnutí dotace z rozpočtu obce s SDH
Hrusice. Výše poskytnuté dotace je 40 000 Kč.
Souhlas s dohodou na pořízení mobiliáře (přijetí dotace)
Zastupitelstvo odsouhlasilo uzavření dohody mezi
obcí Hrusice a Státním zemědělským intervenčním
fondem spočívající v přijetí dotace v rámci programu
„Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje“ na projekt „Nový mobiliář pro
obec Hrusice“. Přiznaná dotace je ve výši 80 % nákladů, tedy 112 000 Kč, a budou z ní pořízeny informační
cedule, lavičky, odpadkové koše apod.

Výměna kotlů v domě č.p. 73
Předsedající informoval přítomné o nutnosti výměny
kotlů ve dvou bytech ve vlastnictví obce. Jelikož původní kotle jsou atmosférické, je nutné je vyměnit za
kondenzační. Byty na to ovšem nejsou připraveny, jelikož u kotle je nutné mít přiveden odpad do kanalizace. Náklady na výměnu kotlů jsou kalkulovány kolem
95 tis. Kč včetně DPH. Jelikož jsou s tím ale svázány ještě další náklady (úprava komínů, revize), požádal starosta o schválení nákladů do maximální výše
150 tis. Kč.
Zastupitelstvo obce odsouhlasilo výměnu dvou plynových kotlů v bytovém domě č.p. 73, v bytech číslo
3 a 4. Celková cena investice nepřesáhne 150 tis. Kč.

Oprava místní komunikace „Na Hrádka“
Starosta informoval přítomné o situaci ohledně rekonstrukce komunikace Na Hrádka, opakovaná dotace zatím nebyla přiznána. Oficiální vyjádření s odůvodněním by měla obec obdržet v srpnu. Paní Milena
Šimková upozornila na stále se zhoršující stav této
komunikace, která je zároveň využívána vozy odpadové svozové společnosti, a hlavně cisternami zavážejícími vodu do vodojemu. V rámci diskuse se zastupitelé dohodli, že je v první řadě nutné vyřešit odvodnění
celé komunikace. ZO tedy dalo za úkol starostovi,
aby do příštího zasedání nechal aktualizovat rozpočet a vyčlenil náklady na odvodnění. Zastupitelstvo
následně rozhodne o tom, zdali přistoupí k realizaci
na vlastní náklady.

Diskuse
Do diskuse se přihlásila místostarostka paní Ivana
Plechatá. Oznámila zastupitelům své rozhodnutí,
že k 30. červnu 2021 doručí k rukám starosty rezignaci na mandát zastupitele. Důvodem rezignace je pracovní vytížení a neustálé osobní útoky na její odměnu
za výkon funkce místostarostky. K tomu se následně
rozvinula diskuse.
Předsedající závěrem konstatoval, že dnem doručení rezignace zaniká mandát zastupitele a zároveň
i funkce místostarostky. Následující den pak vzniká
mandát zastupitele náhradníkovi ze stejné kandidátní listiny, a to v pořadí dle výsledků voleb. Funkce
místostarosty obce Hrusice bude neobsazena do doby
zvolení nového místostarosty obce zastupitelstvem
obce Hrusice.
Předsedající poděkoval místostarostce za její práci
vykonanou pro obec.
Předsedající informoval přítomné o termínu své
dovolené od 1. do 18. července 2021. S ohledem na situaci, kdy není obsazena funkce místostarosty, ubezpečil přítomné, že v případě nenadálých situací svou
dovolenou přeruší. Chod obecního úřadu bude zajištěn
referentkou.

Oprava místních komunikací
Starosta seznámil přítomné se stavem nezpevněných
místních komunikací v obci, které se často opravují,
ale při každém dešti se znovu vymílají. Z tohoto důvodu navrhl, aby se tyto komunikace postupně začaly
upravovat pomocí asfaltového zástřiku. Cena takových úprav vychází na 45 Kč/m2. Předsedající navrhl
začít nejfrekventovanější komunikací, vedoucí od odbočky ze silnice Mirošovice–Mnichovice až k bývalému penzionu.
Zastupitelstvo obce Hrusice souhlasilo s opravou
místních komunikací formou asfaltového zástřiku.
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Další zasedání
zastupitelstva obce
se bude konat

v měsíci srpnu.
Termín bude oznámen.
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Aktuality z obecního úřadu
Vodovodní přivaděč pro Hrusice
Dodavatel vzešlý z výběrového řízení v současné době
zahájil přípravné práce na projektování připojení
Hrusic na VDJ Peleška.
Opatření obecné povahy
Do 2. září platí v Hrusicích omezení užívání pitné vody
z obecního vodovodu, omezení spočívá v zákazu zalévání zahrádek, mytí aut, napouštění bazénů a ostatních
činností souvisejících s odběrem pitné vody z veřejného
vodovodu nesloužících k pitným a hygienickým účelům.
Nové dětské hřiště
Zrekonstruované dětské hřiště bylo v červnu předáno
k užívání. Původně bylo počítáno s oplocením, ale nakonec zůstane prostranství otevřené, hřiště bude olemováno jen živým plotem a sakurami, které byly vysazeny 30. června.
Digitální protipovodňový plán
Jeho zpracování je realizováno z dotace a v současné
chvíli se finalizuje předání dodavatelem.
Zavedení názvů ulic v obci
Návrh je připraven k předložení zastupitelstvu obce.
Návrh pojmenování uliční sítě v obci můžete najít
na webu obce v sekci Rozvoj obce.
V případě zavedení názvů ulic vyvstane povinnost
pro občany vyměnit si své občanské průkazy (změna

adresy bydliště). Vedení obce proto předjednalo s tajemníkem MěÚ Říčany dvě varianty realizace tak, aby výměna OP byla co nejméně náročná. První možností je
dočasné zřízení detašovaného pracoviště říčanského
MěÚ na OÚ v Hrusicích, kde by se žádosti o výměnu
OP vyřizovaly. Druhou možností je zřízení speciálních
úředních hodin přímo na MěÚ v Říčanech.
Informace o dotacích
Oprava pláště budovy čp. 73 – dotace nebyla obci
přiznána, uspěly projekty, které již měly zpracováno
stavební povolení. Obec výsledek rozporovala, jelikož
charakter obcí žádaných oprav stavební povolení nevyžaduje. V tuto chvíli čekáme na oficiální odůvodnění.
Rekonstrukce a výstavba chodníků – čekáme na rozhodnutí.

PODĚKOVÁNÍ
Srdečně děkujeme hrusickým spolkům hasičů, myslivců, baráčníků a osadě Prašivka za finanční příspěvky pro dětský den v Hrusicích, který se konal na fotbalovém hřišti 5. června. Bez jejich finanční podpory
by uspořádání akce nebylo možné. V neposlední řadě
patří poděkování spolkům hasičů, myslivců a fotbalistů, kteří se dobrovolně na přípravě a konání dětského
dne podíleli. Návštěvníkům děkujeme za účast a skvělou atmosféru.
Martina Procházková

ŠKOLKA

Zprávy z MŠ

V

ážení čtenáři Hlasu Hrusic, v letošním školním
roce, kdy jsme stejně jako ostatní školy a celá
společnost řešili provoz ohledně covidových
opatření, jsme moc akcí neuskutečnili. Většina divadel
byla z tohoto důvodu zrušena, kurz plavání jsme letos
také neměli. Mateřská škola zajistila v období uzavření
distanční výuku v souladu s RVP (rámcovým vzdělávacím programem) pro děti v posledním roce před nástupem do 1. třídy a pro děti s odkladem školní docházky.
Výuky se ujala paní učitelka Zdeňka Vinklárková.
Ve chvíli, kdy jsme věděli, že se do školky vrátí předškoláci, jsme začali řešit, jak zajistit podmínky pro testování dětí i pedagogů. Chtěla bych poděkovat rodičům,

že vše dětem vysvětlili a asistovali při odběrech.
Když nastoupily do školky všechny děti, byl to sice
velký rachot, protože dorazilo všech 24 dětí, ale byli
jsme spokojení my i ony.
V období od 2. do 16. května proběhl zápis do mateřské školy – bohužel opět on-line, takže jsme se s dětmi nemohli setkat a trochu je poznat. Do mateřské
školy přišlo 10 přihlášek a 10 dětí jsme mohli letos
přijmout, takže se se všemi uvidíme v září.
Během uzavření školky jsme se s kolegyněmi vzdělávaly, absolvovaly jsme několik on-line kurzů na prohloubení znalostí ohledně práce s dětmi.
Od první poloviny května už ve školce probíha-
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Novinky ze Sokola
Vážení přátelé,
rád bych vás touto cestou informoval o aktivitách,
které se, ač v době „covidové“, v Sokole udály.

V

ly všechny kroužky – flétna, keramika a angličtina.
Uskutečnilo se také focení dětí – bohužel nám nepřálo počasí, takže jsme se opět fotili uvnitř. Navázali
jsme on-line spojení s 1. třídou v Mnichovicích, kam
chodí naše děti, viděli jsme, jak se učí číst, psát i počítat, řešili jsme hádanky, které nám přečetly.
V červnu k nám zavítalo Divadélko Koloběžka a Divadlo Jany Klatovské, které nám zahrálo představení
„Jak Vašík přišel k rozumu“.
Den dětí jsme oslavili formou soutěží na fotbalovém
hřišti a za odměnu děti dostaly balíček dobrot.
Navštívili jsme místní knihovnu, protože jsem zjistila, že děti nevědí, kde v Hrusicích knihovna je. Poděkování patří paní Jitce Sklenářové, která nám nejen
ukázala prostředí knihovny, ale připravila pro děti
pěkný program.
V pátek 11. června, kdy v MŠ nešel proud, jsme podnikli výlet do Ondřejova. Dali jsme si svačinu v parku na náměstí, zmrzlinu, nakrmili nutrie a kačenky
na místním rybníčku. Stihli jsme také návštěvu u mě
doma, spojenou s krmením králíčků, a na závěr jsme poobědvali šunkovou pizzu v místní pizzerii. Pro některé
děti byla zážitkem i jízda autobusem, protože jely poprvé.
Ve čtvrtek 17. června jsme se vypravili do zoo
v Táboře a následující den vystupovali na Vítání občánků.
Jako každý rok jsme pro naše předškoláky uspořádali Pasování na školáky. Je to pro nás slavnost, kterou
jsme si letos užili zase společně s celou školkou (loni
jsme se sešli jenom s dětmi, které odcházely do ZŠ).
Do základní školy letos odcházejí tyto děti: Oliver
Černý, Kubík Gejdoš, Andělka Hejková, Tea Horková, Sofinka Kubánek, Klárka Lakosilová, Šimon Poljak, Maruška Procházková, Eliška Ščerbová a Filip
Šimon. Přejeme jim hodně štěstí a úspěchů na jejich
další cestě za vzděláním a v osobním životě.
Děkuji všem, kteří nám při práci s dětmi pomáhají,
a přeji vám všem hezké a slunečné léto.
Lenka Rajdlová,
ředitelka MŠ Hrusice

dubnu byl napraven dávný rest a sokolovna
byla konečně napojena na kanalizační řad.
S přispěním dobrovolníků byla zároveň vyčištěna přední strana fasády, která byla zanesena prachem a řasami. V souvislosti s touto akcí byla podána
žádost o dotaci z fondu Středočeského kraje. Na její
výsledek stále čekáme. V případě jejího přiznání bychom rádi zajistili také moderní ovládání vjezdových
vrat na elektrický pohon. Bohužel musím informovat
také o nepříjemné události, kdy někdo prolomil okno
a vloupal se do sokolovny. Z tohoto důvodu byla všechna okna ze zadní části budovy vyměněna za nová.

V květnu byly na fotbalovém hřišti usazeny nové
polykarbonátové střídačky pro 10 lidí. Původní již dosloužily a jejich obměna byla nutná i z bezpečnostních
důvodů. Zabudování provedli fotbalisté vlastními silami. Doufáme, že se jedná o drobnosti v porovnání s tím,
co bychom ještě rádi vykonali. Věříme, že se nám díky
těmto postupným krokům podaří nalákat
další mladé sportovce, které bude
modernější prostředí lákat ke sportovním a společenským aktivitám.
Závěrem bych rád poděkoval dobrovolníkům ze strany spolků a občanům za pomoc při realizaci těchto
akcí. Velice si toho vážím!
Jménem Sokola vám všem přeji
příjemné prožití snad už
„normálních“ prázdnin.
Honza Novák,
předseda TJ Sokol
Hrusice
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Umění v zahradě

V

sobotu 26. června odpoledne uspořádala paní Gita
Marcolová výstavu svých
obrazů v zahradě svého domu. Paní
Gitě a její loňské vernisáži jsme věnovali titulní stranu letního dvojčísla HH a letos jsme se také zúčast-

nili. Panovala přátelská atmosféra,
návštěvníci strávili příjemné chvíle
v družném hovoru a obdivovali vystavená díla. Nechyběly malířčiny
oblíbené baletky, dále bylo vystaveno několik zátiší a krajinomalby.

Lidem se také velmi líbily malby
květin, zejména na obraz tulipánů
jsme zaslechli chválu z mnoha úst.
Děkujeme paní Gitě za pořádání této pěkné akce.
Redakce

FARNOST

České nebe – pokračování
Svatý Cyril a svatý Metoděj

O

ba pocházeli ze Soluně a dříve, než přišli pozváni knížetem Rostislavem na Velkou Moravu (863), působili nějaký čas jako misionáři u Chazarů na Krymu. Odtamtud přinesli ostatky
sv. papeže Klementa I. nejprve do Konstantinopole, potom je vzali s sebou na Moravu a donesli je až do Říma
(867). Aby mohli slavit bohoslužby v řeči lidu, jemuž
měli hlásat evangelium, přeložili bohoslužebné knihy
a Písmo svaté do slovanského jazyka. Postarali se také
o výchovu svých žáků, aby jejich dílo mělo pokračovatele. Jejich svátek se od 14. století slavil u slovanských
národů 9. března, v roce 1863 byl přeložen na 5. červenec a roku 1880 rozšířen pro celou církev.
Cyril se narodil kolem roku 827 jako nejmladší
ze sedmi dětí. Jeho křestní jméno bylo Konstantin.
Byl vychován v Konstantinopoli a tam také vyučoval
a působil v diplomatických službách u císařského dvo-

ra. Pro slovanský jazyk vytvořil staroslověnské písmo.
Na Moravě působil celkem 4 až 5 let. V Římě vstoupil
do kláštera a přijal jméno Cyril. Zemřel 14. 2. 869
a byl pohřben v bazilice sv. Klementa.
Metoděj je rovněž řeholní jméno, původně se jmenoval snad Michal. Nejprve působil ve státní správní
službě ve Slovany osídlené části byzantské říše. Kolem
roku 840 dal přednost řeholnímu životu. Doprovázel
svého mladšího bratra na Velkou Moravu a do Říma.
Tam ho papež Hadrián II. vysvětil na kněze (868)
a jmenoval ho arcibiskupem pro území Velké Moravy a Panonie (869). Pokračoval v díle, které se svým
bratrem započal, a pokřtil českého knížete Bořivoje.
Zemřel 6. 4. 885 a byl pohřben na velkomoravském
Velehradě.
31. prosince 1980 papež Jan Pavel II. vyhlásil sv. Cyrila a Metoděje za spolupatrony Evropy.
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Jsou patrony Evropy společně se svatým Benediktem. Škoda, že se k patronům Evropy tak málo obracíme. Evropa se stala křesťanskou díky svatému
Cyrilu a Metoději. A dnes se stává pohanskou. Záleží
na každém z nás, zda budeme žít podle Božích přikázání a svým životem budeme hlásat víru v Boha,
žít podle Písma svatého, zvláště podle evangelií. Dnes
už Písmo svaté máme v národním jazyku. Pracovali
s tím již svatý Cyril a Metoděj. Jsou tam i věty, které
může přijmout i ten, kdo toho zatím o Bohu moc neví.
Např. zlaté pravidlo života: „Jak chcete, aby lidé

činili vám, tak konejte i vy jim.“ Křesťanství spočívá
v lásce k Bohu a v lásce k bližnímu – lásku k Bohu
malujeme jako svislou čáru, lásku k bližnímu jako vodorovnou čáru a vznikne nám kříž, symbol křesťanství. Jak má naše láska k Bohu a k bližnímu vypadat,
také nacházíme v Písmu svatém.
Děkujme za naše české patrony, dnes zvláště za svatého Cyrila a Metoděje. Kéž na jejich přímluvu dnešní
zpohanštělá Evropa se opět stane křesťanskou.
P. Ivan Kudláček,
farář mnichovicko-hrusické farnosti

Z LADOVA

KRAJE

Otevření Hrusické ekostezky
Ve středu 30. června 2021 byla
v odpoledních hodinách v zahradě
Památníku Josefa Lady a jeho
dcery Aleny v Hrusicích slavnostně
otevřena zbrusu nová ekostezka
za účasti zástupců Středočeského
kraje, rodinného a komunitního
centra Mumraj a dalších hostů.
Projektem chce místní Památník
přímo ve venkovním prostředí
seznámit děti s přírodními živly
formou outdoorových her.

V

expozici hrusického Památníku sálá z nejednoho
Ladova obrázku atmosféra
prostředí českého venkova. Vidíme
každodenní činnosti dospělých i dovádivé dětské hry odehrávající se
v různou roční dobu a za různého
počasí. Při těchto hrách se děti seznamují se světem kolem sebe, „osahávají“ si ho, učí se spolupracovat.
Hrusická ekostezka volně navazuje na poselství Ladových obrázků.
Malí návštěvníci se po prohlídce

mohou venku nadýchat čerstvého
vzduchu a proběhnout ekostezku
s úkoly, při kterých se budou potýkat s vodou a větrem, pracovat
s kameny a svým způsobem se dostanou i k čtvrtému živlu – ohni,
resp. k produktu hoření. Budou se
muset hýbat a tu a tam vynaložit
větší fyzickou sílu. Na všechny návštěvníky se již těší kocourek Josífek s plnou truhlou odměn, které
návštěvníci obdrží po úspěšném
zdolání kvízu ekostezky.
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Kontakt pro další informace:
Bc. Blanka Šubrtová
muzejní pedagog
T: +420 730 561 209
M: blanka.subrtova@ompv.cz
Památník Josefa Lady
a jeho dcery Aleny
Hrusice čp. 115
251 66 pošta Senohraby
www.muzeumbrandys.cz

Z LADOVA

Hrusice

KRAJE

Kalendář akcí

Ladův kraj

14. srpna
Hrusické letní kino
Od 21 hodin se bude promítat česká komedie Bezva
ženská na krku na louce u fotbalového hřiště. Jste
srdečně zváni!

26. června – 5. září 2021
Louňovická letní divadelní aktivita 2021
Sobotní a nedělní divadelní představení v areálu
restaurace u Henců v Louňovicích. Rezervace vstupenek na www.vstupenky@dipona.eu

25. září
Hrusický dobroběh – 3. ročník
Start a cíl tradičně na fotbalovém hřišti. Výtěžek
z akce bude letos určen pro Hospic Dobrého Pastýře v Čerčanech. Informace ohledně registrace,
tras, kategorií závodníků apod. budou zveřejněny
v průběhu léta. Organizátoři uvítají dobrovolníky,
kteří jsou ochotni pomoci v den konání běhu. Zájemci se mohou hlásit na FB Hrusický dobroběh
nebo na obci.

1. července – 5. září 2021
Velká prázdninová hra – Ladovský poklad
Pořádá svazek obcí Ladův kraj. Hádejte obce podle
indicií, udělejte si tam výlety. Herní úkoly ve 24 obcích jsou čistě venkovní, jejich splněním vyluštíte
tajenku – klíč k pokladu. Herní propozice si vytiskněte ze stránek www.laduv-kraj.cz nebo vyzvedněte
na některém z vybraných informačních center.
14. července – 18. září 2021
Letní koncerty a kina
Zámek Berchtold slaví 10 let a zve vás na letní koncerty a kina, více na www.zamekberchtold.cz
29. července 2021 14–18 hod.
Art Session na téma „Květy v přírodě“
Kavárna Modré dveře, Kostelec nad Černými lesy.
Přijďte si namalovat vlastní obraz v klášterní zahradě. Rezervace přes e-mail: info@leonardos.cz.

Zakázky (práci) zajistíme.
Tel.: 777 038 000
gato@gato.cz
Uzávěrka dalšího čísla Hlasu Hrusic bude
16. srpna 2021.
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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