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

ROČNÍK 53

V sobotu 9. října večer se v budově Národního
divadla uskutečnil 28. ročník Cen Thálie. Letos byly
uděleny ceny za celoživotní mistrovství v jednotlivých
oborech a ceny mimořádné. Mezi oceněnými byl i pan
Jaroslav Slavický, který si odnesl sošku za celoživotní
mistrovství v oboru Balet, tanec a pohybové divadlo.
aroslav Slavický je tanečník, choreograf a pedagog. Jeho profesní dráha je velmi bohatá. První
angažmá nastoupil v roce 1968 v baletu pražského Národního divadla (ND), v letech 1969–1970 tančil
v Theatre Municipal Strasbourg, 1970–1972 byl sólistou v Stadttheater Basel. V roce 1972 se vrátil do ND,
kde působil jako sólista baletu, od 1975 jako první sólista a v letech 1990–1996 jako baletní mistr a pedagog. Na scéně Národního divadla ztvárnil kolem 80 rolí
a sólových úkolů.
Od roku 1996 je ředitelem Taneční konzervatoře
hl. m. Prahy (TKP) a uměleckým ředitelem souboru
Bohemia Balet (taneční soubor TKP). Do Hrusic začal
jezdit v roce 1971, kdy zde jeho rodiče koupili chatu
Na Slepičárně. Od té doby jsou pro něj a jeho ženu Kateřinu Hrusice druhým domovem. Také jejich syn Lukáš zde prožil mládí, byl brankářem fotbalového oddílu
a užil si život venkovského kluka.

J

Co pro vás Cena Thálie znamená?
Je samozřejmě příjemné a každého potěší, když je oceněna jeho práce, tím spíše, že je to od lidí, kteří profesi oceňovaného rozumějí. Musím říci, že Cena Thálie
pro mě získává hodnotu spoustou gratulací a reakcí,
které vyvolala a které jsou velmi pozitivní. Velmi mě
těší i gratulace od obyvatel Hrusic. Překvapily mě, moc
potěšily a jsou potvrzením, že sem do Hrusic už jaksi
patřím a nejsem jen „náplava“. Moc za ně děkuji!

Kdo vás v profesním životě nejvíce ovlivnil?
Těch, kteří mě profesně ovlivnili, bylo velmi mnoho. Samozřejmě to byli rodiče. Pocházím z uměleckého prostředí,
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otec byl hudebníkem a maminka
učitelka, propadlá amatérskému
divadlu. Podporovali mě a pomáhali mi. Do Hrusic jezdili až do konce
života – otec do roku 1990 a maminka do roku 2008. Žili jsme ve složité
době. Otec byl v letech 1950 až 1960
politickým vězněm na jáchymovských a příbramských uranových
dolech a díky naší mamince, která se dovedla s tak složitou situací
vyrovnat, jsme s mojí sestrou Miladou prožili hezké dětství a já jsem
se mohl věnovat tanci. Pak to byli
báječní pedagogové, kteří mě učili
na tanečním oddělení Pražské konzervatoře i na světoznámém učilišti
A. I. Vaganovové v tehdejším Leningradě. To oni mě uvedli do nádherného světa tance a baletu a učinili
z něho mou celoživotní náplň. Jsem
za to velmi vděčný.
Naplňuje vás výchova nových
talentů?
Na Taneční konzervatoři hl. m. Prahy učím od roku 1972 a od roku
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1996 zastávám funkci ředitele.
Vždycky mě pedagogika bavila,
asi geny po mamince i otci, a učil
jsem na škole celou dobu, kdy jsem
byl angažován jako sólista baletu
ND v Praze. Teď, když již sám netančím, se stala pedagogická činnost mojí hlavní náplní. Studium
tance je velmi náročné, je to nejdelší kontinuální odborné studium
v ČR, trvá osm let. Během studia
procházejí studenti bouřlivým vývojem fyzickým, duševním, psychickým i emočním. Velké nároky
jsou kladeny na fyzickou kondici,
ve vyšších ročnících mají studenti
až 28 vyučovacích hodin taneční
výchovy a k tomu celou řadu všeobecně vzdělávacích předmětů a teoretických odborných předmětů.
Je vzrušující sledovat onen proces
přerodu, kdy se z malého „děcka“
stává mladý člověk, schopný svými
uměleckými výkony obohacovat život nám divákům, i vědomí, že se
podílíte na možnosti splnit si jeho
touhu a dát mu životní náplň.

Doporučil byste čtenářům
nějaké představení současné
scény, které by měli navštívit?
Nabídka představení je velmi široká! Jsou to pochopitelně představení Baletu ND, ale i dalších menších souborů a uskupení, z nichž
bych jmenoval například Decadencers, 420 People, Company Lenka
Vágnerová aj. Zvlášť vřele bych
chtěl doporučit představení Bohemia Baletu, kde působí, již jako
profesionální tanečníci, absolventi
naší školy. Máme na repertoáru
např. Prokofjevův balet Popelka,
ale i celou řadu komorních baletních inscenací.
Nejbližším termínem je 7. listopad 2021 v Divadle Komedie, kde
vystoupí soubor společně s Baletem Jihočeského divadla z Českých Budějovic. Na jaro 2022 je
plánované již 10. vystoupení Bohemia Baletu v Kulturním centru
v Ondřejově.
Redakce a Mgr. Jaroslav Slavický

Zasedání zastupitelstva
Vybíráme některé body ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 12. října 2021 (kompletní zápis ze ZO,
včetně příloh, najdete na www.obec-hrusice.cz). Občané mohli zastupitelstvo sledovat a k projednávání se
vyjadřovat také on-line skrze aplikaci MS Teams. Tato možnost bude k dispozici i pro nadcházející zasedání ZO.
Zastupitelstvo projednalo tyto body:
1. ZO schválilo bezúplatný převod pozemku parc.
č. 1570/1 v k. ú. Hrusice do majetku obce. Jedná se
o nově vybudovanou silnici v nové zástavbě, ulice
Nad Hrušovem.
2. ZO schválilo bezúplatný převod nově vybudovaného
veřejného osvětlení do majetku obce Hrusice na pozemku parc. č. 1343/9 v k. ú. Hrusice, ulice Sokolská
(nově vybudovaná silnice naproti Sokolovně).
3. ZO revokovalo své usnesení 21/09/03 ze dne 14. září
2021 ohledně nákupu podílových listů. Zastupitelstvo
ve svém revokovaném usnesení vypustilo informaci
o likviditě, jelikož likvidita je dána statusem fondu.
4. ZO schválilo ﬁnální názvy uliční sítě, kdy přejmenovalo tři ulice v oblasti Hubačovského rybníka,
na doporučení onomastiků vrátilo název ulice Josefa
Lady po celé délce od křižovatky ze silnice Mnichovice–Ondřejov (Ondřejovská) až na křižovatku v Hru-

šově (ulice Hlavní). Dále zavedlo ulici Nad Hřbitovem, která se nachází u mnichovického hřbitova.
5. ZO schválilo barevné označení a materiál uličních
cedulí. Ulice budou označeny červenobílou smaltovanou cedulí. Náklad je odhadován do 120 tis. Kč.
6. ZO schválilo výměnu obojích vstupních dveří v budově obecního úřadu. Náklady jsou odhadovány
na 160 tis. Kč.
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Příští zasedání zastupitelstva
se bude konat

v úterý 9. listopadu 2021 od 18.30
v budově obecního úřadu s možností sledování
on-line. Pro on-line připojení nemusíte do svých
počítačů nic stahovat, odkaz pro připojení
je vždy na webu obce.
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Aktuality z obecního úřadu
Výsledky voleb
do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Volby se konaly v pátek 8. října a v sobotu 9. října
2021. Výsledky hlasování v naší obci uvádíme v následujících přehledech. První statistika je pro srovnání doplněna o údaje z předešlých voleb v roce 2017.
Časové období

2021

2017

Voliči v seznamu

630

601

Odevzdané obálky

471

375

Volební účast

74,76 %

62,40 %

Volební účast v ČR

65,43 %

60,84 %
ně podpořen SZIF na základě Programu rozvoje venkova ČR na období 2014–2020, Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje.

Výsledky hlasování – obec Hrusice
Platné hlasy
Název strany
2021
Strana zelených
3
Švýcarská demokracie

5

VOLNÝ blok

3

SPD

31

ČSSD

14

Trikolora Svobodní Soukromníci

18

Hnutí Prameny
PŘÍSAHA Roberta Šlachty
SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09

21
168
2

Koruna Česká (monarch. strana)

3

KSČM
ANO 2011

Proběhlo ošetření stromů v obci doporučené na základě
dendrologického posudku. Zbývá ještě ošetřit památnou lípu u vstupu na hřbitov. U té se nejprve přistoupilo
k tomograﬁckému prověření, na jehož základě byl odbor
životního prostředí požádán o schválení návrhu pěstebního ošetření, kdy by mělo dojít k sesazení senescentního stromu na torzo (minimálně o 60 %). Plné znění výsledku tomograﬁckého šetření naleznete na webových
stránkách obce v sekci „Rozvoj obce“.

1

SENIOŘI 21
PIRÁTI a STAROSTOVÉ

Proběhla částečná oprava spodní části ulice Hubačovská, ﬁnální oprava bude provedena na podzim roku
2021 změnou technologie, formou položení horkého recyklátu ve vrstvě 5 cm.

112
8
80

Zdroj: ČSÚ

Vedení obce děkuje všem členům okrskové volební komise za zajištění řádného průběhu voleb a všem ostatním za vysokou volební účast.

Územní plán obce Hrusice
Stále se čeká na úpravu ﬁnální podoby územního plánu.
Uskutečněné projekty
Mobiliář a osvětlení v parku Josefa Lady byly vyměněny, nyní probíhají úpravy uložení nové dlažby kolem
budovy obecního úřadu a budou instalována dvě sezení poblíž dětského hřiště. Dále se ﬁnalizuje zadání
a obnova informačních cedulí v obci.
Projekt „Nový mobiliář pro obec Hrusice“ je ﬁnanč-

Bylo provedeno odvodnění a drenáž obecního úřadu.
Dále pak byly opraveny další dvě místnosti na obecním úřadu – nová kancelář referentky (původní kancelář starosty), kancelář starosty je nově v prvním patře (zde byla opravena podlaha, položen nový koberec,
nová elektroinstalace, výmalba). V kanceláři referentky byl stržen původní koberec s gumovou podložkou,
pod nímž stála voda a celá podlaha byla plesnivá. Byly
opraveny prasklé stěny a udělána nová elektroinstalace. Původní elektroinstalace „hliníkového“ rozvodu
byla nahrazena novými rozvody a novým jištěním. Původní rozvody zásuvek byly na jeden jistič, docházelo
tak k neustálým výpadkům elektřiny.
Vedení obce děkuje všem, kteří se na opravě podíleli.
Výměna občanských průkazů
Jak již bylo avizováno, rozhodnutím zastupitelstva
byla zřízena v obci uliční síť. S ohledem na tuto skutečnost si občané musí vyměnit občanské průkazy.
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V tuto chvíli je termín stanoven do konce března 2021.
Výměnu občanských průkazů provedete na Městském
úřadu v Říčanech nebo na kterémkoliv jiném OÚ obce
s rozšířenou působností (v hlavním městě Praze u kteréhokoliv úřadu městské části Prahy 1 až 22), a to bez
ohledu na místo trvalého pobytu. Výměna OP z důvodu zavedení uliční sítě je bezplatná. Všechny orgány
veřejné moci automaticky převezmou údaj o změně adresy, není tak nutné jim změnu hlásit (netýká se soukromých subjektů).
V případě MěÚ v Říčanech můžete k žádosti o výměnu využít buď standardní úřední hodiny MěÚ Říčany, nebo do konce prosince speciálně zřízené úřední
hodiny pouze pro občany Hrusic. Ty jsou stanoveny na:
• úterý a čtvrtek od 13.00 do 15.00 hod.
• pátek od 7.00 do 11.00 hod.
Při využití speciálních úředních hodin musíte vždy
využít registraci. Registraci času provedete na webových stránkách obce Hrusice (můžete také zavolat
na OÚ Hrusice, kde vám čas zarezervují). K výměně
OP je na webových stránkách obce zřízena speciální
záložka „Výměna OP“, tam naleznete všechny informace. Předtím, než si půjdete vyřídit svou žádost o vydání nového OP, doporučujeme, abyste
na webových stránkách obce Hrusice překontrolovali, zda-li je vaše nemovitost správně zařazena do příslušné ulice (ověření opět v sekci „Výměna OP“). Při zjištění nesrovnalosti prosím ihned
kontaktujte OÚ.

Čištění hrusického potoka
Vedení obce děkuje SDH Hrusice a všem ostatním, kteří
se podíleli na vyčištění hrusického potoka 21. srpna.
Upozornění
Nezapomeňte si před zimou zabezpečit své vodoměry,
aby nedošlo k jejich zamrznutí. Rady naleznete na odkazu: https://www.stavebni-vzdelani.cz/zabezpeceni-vodomeru-proti-mrazu/
Sekání trávy
Vedení obce děkuje všem, kdo pomáhali se sekáním trávy a udržováním pozemků před svými nemovitostmi.
Nový zákon o odpadech
Upozorňujeme občany, že dne 1. ledna 2022 vstupuje v účinnost nový odpadový zákon. Zastupitelstvo
tak bude muset přijmout novou vyhlášku upravující
ceny za nakládání s odpadem. Cena se stanovuje podle kapacity nádoby a frekvence svozu. Zákonem stanovená maximální cena svozu je 1 Kč / 1 litr objemu
nádoby, přičemž konkrétní výši stanoví zastupitelstvo
na svém listopadovém zasedání na základě cen oznámených svozovou společností pro rok 2022. Detailní
informace podáme v příštím vydání HH. Již nyní upozorňujeme občany, že bude možné si na OÚ pořídit
za úplatu nádoby o objemu 80 l. V případě zájmu
obratem kontaktujte OÚ, aby nádoby bylo možno doručit do 1. ledna 2022.

Gulášfest v Hrusicích
dyž se spojí hrusické spolky, tak to stojí vždycky
za to, a toto pravidlo se potvrdilo i v sobotu 3. října 2021, kdy se konal třetí ročník oblíbeného Gulášfestu. Celou akci doprovázelo krásné slunečné počasí,
což přilákalo jak skvělou účast soutěžících, tak i „ochutnávačů“. A ti si přišli na své, protože všechny guláše byly
výborné. Ale který guláš byl vyhlášen vítězem letošního
ročníku? A jak se vlastně hlasuje a vyhodnocuje ten nejlepší guláš? Již v prvním ročníku jsme zavedli hlasování
v podobě lístků, kde si každý může vybrat buď pět nejlepších gulášů a ohodnotit je jedním bodem, nebo vybrat
jediného favorita a tomu dát všech pět bodů.
Na stupních vítězů se nakonec umístili místní a přespolní myslivci, kteří jsou již zkušení, jelikož se účastnili
všech pořádaných ročníků.
Asi nelze dodat více, taková akce se nedá popsat,
ta se musí zažít!

K

Děkujeme všem za podporu i organizaci a těšíme se
na další ročník.
Radka Honcová
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Koncert v kostele

V Den české státnosti, na svátek sv. Václava, kterému je zasvěcen náš hrusický kostel, proběhl v kostele
koncert Škampova kvarteta (Helena Jiříkovská a Adéla Štajnochrová – housle, Martin Stupka – viola
a Lukáš Polák – violoncello). Zazněly skladby od Josefa Suka, Meditace na staročeský chorál „Svatý
Václave“, op. 35a a Antonína Dvořáka, Smyčcový kvartet F dur „Americký“, op. 96, Valčíky, op. 54
(č. 1, 4). Krásnou atmosféru a hudební zážitek, který jsme mohli zakusit, vystihují i zaslané ohlasy.
od bezprostředním dojmem
zcela nevšedního hudebního
zážitku z dnešního koncertu Škampova kvarteta Vám chci
ze srdce poděkovat. Je velmi důležité, že se Vaší zásluhou konala
v poslední době v Hrusicích dvě
vynikající hudební vystoupení –
Ericssonovo a Škampovo kvarteto.
Slyšet v hrusickém kostelíku skladby v podání mezinárodně uznávaných a proslavených hudebníků je
prostě úžasná událost. Doufám, že
tato skvělá vystoupení budou následována řadou dalších podobných
kulturních událostí. Ještě jednou
srdečně a mnohokráte děkuji.
Martin Hemelík

P

R

ádi bychom poděkovali
za krásný umělecký zážitek
a členům Škampova kvar-

teta pogratulovali za nádherný,
umělecky svrchovaný výkon i volbu
repertoáru při včerejším koncertu
v kostele sv. Václava u příležitosti
Dne české státnosti. BRAVO!
P.S. Byly položeny základy tradice
Svatováclavských koncertů v Hrusicích? To by bylo báječné!
Jaroslav a Kateřina Slavičtí
Škampovo kvarteto odstartovalo svou strmou uměleckou dráhu
v březnu roku 1989 na pražské
AMU pod vedením profesorů Antonína Kohouta a Milana Škampy, členů legendárního Smetanova
kvarteta, a velice rychle zdomácnělo na našich a zahraničních pódiích. K tomu jim pomohly i studijní
pobyty na Scuola di Musica di Fiesole u Pierro Farulliho z Quartetto
Italiano, u pianisty Malcolma Fragera, u členů Amadeus Quartet,
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Waltera Levina z Quartet LaSalle,
a další.
Převzato z www.skampaquartet.cz

ZAJÍMAVOSTI

Z HRUSIC

Co nového v Památníku
pět vás zdravíme z památníku našeho slavného rodáka pana Josefa Lady a jeho dcery
Aleny. V minulém čísle HH jsme vás pozvali
na venkovní výstavu ilustrátorů „Kvítka z čertovy zahrádky“ (Kvítko z čertovy zahrádky byla humoristická příloha Českého slova, kterou Josef Lada redigoval
v letech 1925–1940). Výstava je instalována na zahradě památníku a časem bude rozšířena o další autory.
Již v minulosti
jsme vás informovali, že se náš tým rozrostl o kocourka Josífka, který se stal
novým maskotem památníku. Josífek byl
stvořen handicapovanými klienty v Ateliéru 6stej smysl
v Brandýse nad Labem a slavnostně
oživen nynější paní
hejtmankou Petrou
Peckovou. V rámci
navazování kontaktů a spolupráce mezi
kulturními institucemi jsme během léta s kocourkem Josífkem navštívili Městské kulturní středisko v Doksech, kde je i
muzeum legendárního Čtyřlístku a kam
nás s Josífkem pozvaly děti z příměstského tábora. Další cesta nás vedla do
muzea v Náchodě. Zde přes prázdniny
probíhala zajímavá akce pro děti „Kdo
si hraje, nezlobí“. Kocourek Josífek zde
byl vítaným hostem, jak dokazuje přiložená fotograﬁe.
V měsíci září už tradičně proběhl
pochod pořádaný infocentrem v Mnichovicích „Po stopách kocoura Mikeše“. Letos to byl již 18. ročník. Po loňské pauze, a snad i díky pěknému
počasí, byla účast opravdu hojná. Památník Josefa Lady a jeho dcery Aleny byl jedním ze stěžejních zastavení
na této cestě.
A co pro vás chystáme dále? Adventní čas spolu oslavíme v sobotu 4. pro-

O

since, kdy budeme společně vytvářet vánoční dekorace v malé výtvarné dílničce památníku. Letos přijede
i vzácná návštěva. Čtyřlístek z Doks nám přislíbil
oplatit návštěvu, kterou jsme s kocourkem Josífkem
absolvovali počátkem prázdnin.
Těšíme se na vaši návštěvu.
Za PJLA Blanka Šubrtová,
muzejní edukátor, průvodce a výtvarník

›6‹

FARNOST

České nebe – Svatý Radim
vatý Radim se narodil v 2. polovině 10. století. O jeho životě víme podstatně méně, než je
tomu u jeho bratra svatého Vojtěcha, protože se pohyboval téměř výhradně v jeho společnosti.
Po zvolení Vojtěcha biskupem (19. 2. 982) pracoval
Radim v jeho rezidenci a od té doby byl téměř nepřetržitě po jeho boku. Roku 988 s ním odešel do Itálie
s úmyslem pokračovat dále do Svaté země. Dostali
se však pouze do benediktinského kláštera na Monte
Cassinu, odkud se vrátili do Říma. Tam spolu s bratrem vstoupil do benediktinského kláštera svatého
Bonifáce a Alexia na Aventině a přijal řeholní jméno
Gaudentius (990). V roce 992 se s Vojtěchem vrátil
do Prahy a zakrátko (v roce 994) ji znovu opustili.
Vyvraždění Slavníkovců o rok později bylo důvodem,
proč se oba bratři do Čech už nikdy nevrátili. Byl
také svědkem Vojtěchovy mučednické smrti 23. dubna 997. Sám byl pohanskými Prusy zajat. Po propuštění ze zajetí odešel k polskému králi Boleslavovi
Chrabrému a postaral se o to, aby tělo jeho bratra
bylo získáno zpět.
V roce 999 byl v Římě vysvěcen na biskupa a r. 1000
se stal arcibiskupem ve Hnězdně, avšak o jeho působení tam neexistují žádné zprávy. Měl velký podíl
na vzniku svatovojtěšské hagiograﬁe – jako její hlavní
informátor. Ve Hvězdně také kolem roku 1006 zemřel.
Radimovy ostatky byly po jeho smrti uloženy v bazilice
Nanebevzetí Panny Marie ve Hnězdně. V roce 1039 je

S

získal jako válečnou kořist během tažení do Polska český kníže Břetislav I. a společně s ostatky sv. Vojtěcha
a Pěti svatých bratří je převezl do Čech a uložil v kryptě sv. Kosmy a Damiána v Chrámu svatého Víta.
V přímluvách se modlíme, abychom na přímluvu
svatého Radima prokazovali každému dobro.
Zbraň proti zlu je Růženec. 7. října byla památka
Panny Marie Růžencové. Připomínali jsme si vítězství
nad Turky v námořní bitvě u Lepanta, kdy si Evropa
modlitbou Růžence vítězství vyprosila. Kromě této
bitvy byla s pomocí modlitby Růžence zaznamenána
i další vítězství v dějinách – u Vídně, na Filipínách.
Ale vítězství s pomocí Růžence může být i v každé
rodině, v celé Evropě, na celém světě. Kéž by se náš
národ modlil více Růženec…
Bůh je dobrý a chce naše největší dobro – dostat se
do nebe. Svatý Radim je už v nebi, říkáme v českém
nebi. Je tam více svatých, než uctíváme. Jen některé
z nich církev prohlásila za svaté – jako vzor pro nás,
jak máme žít, abychom se tam také dostali.
Mnozí čekají v čekárně na nebe – v očistci. V dušičkovém měsíci listopadu se za ně modlíme, aby nemuseli tak dlouho čekat.
Pomáhejme duším v očistci svou modlitbou. Budou
nám pomáhat, až se dostanou do nebe, abychom se
i my do nebe dostali.
Žehná p. Ivan Kudláček,
farář mnichovicko-hrusické farnosti

Kalendář akcí
Myslivecký ples
20. listopadu v sokolovně

upéct nějakou dobrotu, děti to velmi ocení. Srdečně
zveme všechny občany z Hrusic a okolí.

Vánoční jarmark
Bude se konat 27. listopadu od 10.00 hod. Pořadatel:
hrusičtí hasiči. Místo: prostory hasičské zbrojnice a přilehlého parkoviště. Pokud má někdo z hrusických občanů zájem prodat na jarmarku své výrobky, kontaktujte
prosím Petru Strnadovou na tel.: 608 202 764.

Mikulášská besídka
5. prosince v sokolovně.

Mateřská škola Hrusice vás zve první adventní neděli 28. listopadu na lampiónový průvod
a rozsvícení vánočního stromu u budovy mateřské školy.
Sraz je v 17.00 hodin s lampiónem (nebo i bez něj)
u obecního úřadu. Program: průvod obcí, zpívání koled,
přednášení básniček, občerstvení pro děti – čaj a pečené dobroty, pro dospělé káva. Pokud by se vám chtělo

Vánoční zastavení
Sejdeme se, popovídáme si a poslechneme si krásné
písně z repertoáru hrusické kapely Amatéři dne
17. prosince před OÚ.

Hrabání listí
Přijďte nám pomoci s hrabáním listí v obci
v sobotu 13. listopadu. S sebou si přineste
hrábě a rukavice, sraz u OÚ v 9.00 hod.
Následně spolu opečeme buřty.
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ZAJÍMAVOSTI

Z HRUSIC

Hrusický dobroběh
ižž potřetí
potřetí se v H
Hrusicích běželo pro dobrou věc. Výtěžek
3. ročníku Hrusického dobroběhu, který jsme si užili 25. září,
bude tentokrát předán Hospici dobrého pastýře v Čerčanech. Akce
proběhla ve spolupráci Spolku Hrusický dobroběh, obce Hrusice a Ladova kraje, protože i tentokrát byl
náš běh součástí Poháru Ladova
kraje. Letos se dokonce u nás vyhlašovaly výsledky celého poháru.

J

Počasí přálo, nálada byla skvělá a zájem byl velký. Celkem běželo více než 100 běžců. Tak jako
již tradičně byla řada hrusických
sportovců na bedně. Už se stává
tradicí, že členové rodiny Kopeckých poberou medaile. A tak i letos
byl nejrychlejší a první na 12km
trase v nejmladší kategorii Vítek,
který běžel kilometr za 4,35 minut. Na 5km trase pobrali všechny cenné kovy Štěpán, Matouš,
Jonáš a pozadu nezůstala ani maminka Alena, která brala ve své

kategorii zlatou medaili. Na 12km trase nezklamaly Markéta Černá se zlatou, Jana Snozová
na 3. místě, „sestry
v akci“ Katka Staňková a Radka Honcová, které se umístily
na 3. a 4. místě, Danča
Čiháková na 5. místě a předseda spolku
Hrusický dobroběh Jirka Bína,
který byl ve své kategorii druhý.
Za zmínku rozhodně stojí i výkon
Jiřího Bíny st., který získal ve své
kategorii na trase 5 km stříbrnou medaili. Někteří z hrusických
běžců se rozhodli až v poslední
minutě před startem, a tak např.
Pepa Procházka odhodil bundu
a bez další průpravy a přípravy
se rozběhl na 5km trať, aby si doběhl také pro medaili ve slušném
čase. Také hrusičtí mladí Bínovi,
Sklenářovi a Čihákovi doběhli

na skvělých místech, a to nejmenší
bojovali na okruhu hrusického fotbalového hřiště.
Nejen sportovci si přišli na své.
Zcela určitě pobavila hrusická
kapela Amatéři a pan starosta
Sklenář, který se opět se šarmem
a vtipem sobě vlastním ujal moderování celé akce. K dobré náladě
a kulinářským zážitkům přispěl
také stánek s dobrověcmi z čerčanského hospice.
Podrobné výsledky běhu můžete
najít na FB proﬁlu Hrusický dobroběh.
Ivana Plechatá

Uzávěrka dalšího čísla Hlasu Hrusic bude 12. listopadu 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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