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Požehnané Vánoce
Vážení občané,
opět se přiblížil čas
Vánoc, nejkrásnějšího
období v roce. Loni jsme
věřili, že to nejhorší
v rámci pandemie máme
za sebou, ale bohužel
se pandemie opět
přihlásila v plné síle.
tohoto důvodu jsme byli
nuceni zrušit některé
plánované akce nebo
změnit jejich formu tak, abychom se co nejvíce ochránili
před touto zákeřnou nemocí.
Pořád věřím, že se nám podaří covid porazit tím, že budeme více myslet na druhé než
jen sami na sebe. Nežijeme
Tento betlém obdržela obec darem. Je graﬁcky ztvárněn do podoby betléma od Mistra
totiž sami na pustém ostrově,
Josefa Lady a byl instalován u kostela sv. Václava. Velké poděkování patří paní
ale ve společenství lidí. Toto
Kamile Kirke, která se nápadu zhostila, vše vyjednala a zařídila, i ve spolupráci
krásně vystihuje i první pas vnukem pana Lady a následně celý projekt zaﬁnancovala. Do budoucna bychom
ragraf zákona o obcích, který
chtěli betlém rozšiřovat o další postavy, které bychom stavěli i různě po obci.
říká, že „Obec je základním
územním samosprávným společenstvím občanů“.
Věřím, že se společně 17. prosince setkáme v rámci
roku 2022, tedy hlavně pevné zdraví a přání, abychom
byli skutečně pevným společenstvím občanů, kterým
plánovaného vánočního zastavení před obecním úřadem, ale i tak mi dovolte, abych vám všem popřál ponení lhostejný život v obci, život v České republice.
žehnané prožití vánočních svátků, vše dobré do nového
Petr Sklenář, starosta
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Zasedání zastupitelstva
Vybíráme některé body ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 9. listopadu 2021
(kompletní zápis ze ZO, včetně příloh, najdete na www.obec-hrusice.cz).
Zastupitelstvo projednalo tyto body:
• rekonstrukce komunikace Na Hrádka,
1. ZO schválilo nový územní plán obce Hrusice s účin• oprava budovy obecního úřadu (výměna oken, topeností od 1. prosince 2021, územní plán je zveřejněn
ní a zateplení).
na stránkách obce Hrusice či k nahlédnutí na obec5. ZO vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 8/2021
ním úřadě.
schválené starostou (pouze příjmy).
2. ZO na návrh provozovatele vodohospodářské sou6. ZO schválilo rozpočtové opatření č. 9/2021 (navýstavy schválilo ceny vodného a stočného s účinností
šení příspěvku MŠ Hrusice z důvodu nákupu nové
od 1. ledna 2022, a to ve výši: vodné 34,43 Kč/m3 včetně
myčky, příspěvek na rozvoj ZŠ Mnichovice a náklady
DPH, stočné ve výši 45,02 Kč/m3 včetně DPH.
na opravu bytu v bytovém domě ve vlastnictví obce).
3. ZO schválilo obecně závazné vyhlášky:
7. V rámci diskuse se otevřelo téma plošného snížení
• stanovení obecního systému odpadového hosporychlosti v obci na 40 km/hod. Obecní úřad tuto záledářství,
žitost projedná.
• o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci,
• k zajištění udržování čistoty ulic a jiných
Příští zasedání zastupitelstva
veřejných prostranství.
se bude konat
Úplné znění vyhlášek naleznete na internev úterý 14. prosince 2021 od 18.30 h
tových stránkách obce Hrusice https://www.
v budově obecního úřadu s možností sledování on-line.
obec-hrusice.cz/vyhlasky-zakony nebo jsou
Pro on-line připojení nemusíte do svých počítačů nic stahovat,
k nahlédnutí na obecním úřadě.
odkaz pro připojení je vždy na webu obce.
4. ZO souhlasilo s podáním žádosti o dotace:

Aktuality z obecního úřadu
Audit
Dne 10. listopadu 2021 proběhlo na obecním úřadě
dílčí přezkoumání hospodaření obce Hrusice za rok
2021 ze strany odboru auditu a kontroly Středočeského kraje s konstatováním, že nebyly zjištěny chyby
a nedostatky. To tedy znamená, že se nám po třech
letech usilovné práce konečně podařilo napravit
všechny účetní a majetkové nedostatky. Ještě zbývá opravit inventura, ale věříme, že i tu budeme mít
k 31. prosinci 2021 v naprostém pořádku. Vedení
obce velice děkuje všem, kteří se na této nápravě podíleli. Pokud si přečtete první dílčí zprávu z prosince roku 2018 (všechny jsou zveřejněny na stránkách
obce), jistě pochopíte, že té práce bylo enormně mnoho a že se podařilo odvrátit hrozící milionové pokuty.

byl byt v dezolátním stavu, a to vinou mnohaletého
zatékání vody z odpadu v prvním patře a praskáním
trubek topného systému v podlaze. Proto musely být
vybourány podlahy, vyměněny vodovodní trubky, odpady a celý rozvod topného systému a sociálního zařízení. Dále bude provedena rekonstrukce elektrických rozvodů a výměna oken. Byt by následně mohl
být dán někdy na jaře k pronájmu.

Rekonstrukce bytu
V bytovém domě ve vlastnictví obce Hrusice probíhá rekonstrukce uvolněného bytu v přízemí. Bohužel

Poděkování
Vedení obce děkuje všem, kteří se účastnili hrabání
listí, ať už hromadně, nebo tím, že listí shrabali ko-

Oprava komunikace
Ve třetím listopadovém týdnu byla provedena oprava ulice Hubačovská ve spodní části u Hubačovského
rybníka. V celé délce byl ﬁ nišerem položen recyklát
o tloušťce min. 5 cm, hutnění a zastříkání asfaltovou
emulzí s podrcením.

›2‹

ZPRÁVY

Z OBCE

lem svých domovů a připravili k odvozu.

Odpadové hospodářství v roce 2022
V lednu 2021 vstoupila v platnost nová odpadová
legislativa (s účinností od 1. ledna 2021) v podobě
nových zákonů a prováděcích vyhlášek. Tyto nové
právní předpisy vycházejí z ambiciózních plánů
Evropské unie, která přijatými opatřeními reaguje na zhoršující se stav životního prostředí. Jedním
z cílů odpadové legislativy je zefektivnit využití recyklovatelného odpadu a eliminovat množství komunálního odpadu, který končí na skládkách. Proto je
zavedeno i tzv. skládkovné, které obce (původce odpadu) za uložení platí.
Nová odpadová legislativa zároveň zcela mění
možnosti, jak vybírat a stanovovat poplatky za komunální odpad. Nově jsou všechny poplatky obsaženy v jediném zákoně, a to zákoně o místních poplatcích. Obec má tak možnost zvolit ze dvou variant
poplatků, které mezi sebou nelze kombinovat.
1) Místní poplatek za obecní systém odpadového
hospodářství, kdy:
• poplatníkem by byl každý trvale přihlášený občan
v obci, popřípadě vlastník nemovitosti, ve které nikdo k trvalému pobytu přihlášen není,
• výše poplatku 1 200 Kč/osoba/rok.
2) Místní poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci, přičemž si obec musí vybrat některý ze základů:
• kapacita soustřeďovacích prostředků (1 Kč/l),
• hmotnost vyprodukovaného odpadu (6 Kč/kg),
• objem vyprodukovaného odpadu (1 Kč/l).
Zastupitelstvo zvažovalo všechny varianty, zvláště
kladlo důraz na motivaci pro třídění, která je v případě č. 1 nízká. Proto bylo rozhodnuto pro variantu
č. 2, a to dle objemu. Tedy bude nadále zachován poplatek dle velikosti nádoby a frekvence svozu. Byly
rozpočítány náklady obce na odpadové hospodářství
a cena stanovena na 1 Kč/l odpadu.
S ohledem na výše popsané tedy nadále upozorňujeme na možnost vlastních nádob na plast, papír
a bioodpad u nemovitostí a zároveň zavádíme možnost nádob na komunální odpad o objemu 80 l (nádobu lze na OÚ zakoupit za 770 Kč). Dále upozorňujeme, že nemovitosti, u kterých je možné provádět svoz
odpadu svozovou společností, mají povinnost mít
vlastní individuální nádobu na komunální odpad.
Platbu za odpad bude možné posílat od 2. ledna
2022, informace budou na internetových stránkách
obce. Veškeré platby za odpad, psa, pronájmy pozemků či veřejných prostranství bude možné nově provádět přes platební portál Středočeského kraje. Odkaz

bude k dispozici na stránkách obce, snadno si zde
vyberete druh poplatku a zaplatíte bezpečně bezhotovostně, třeba platební kartou. Platby samozřejmě
můžete provést i na pokladně obecního úřadu v hotovosti či kartou.
POZOR – platby provádějte bez vyzvání, poplatek je splatný k 31. březnu 2022. Teprve po datu
splatnosti budeme posílat upomínky, kdy poplatek
můžeme navýšit až trojnásobně. Známky na popelnice vám po úhradě poplatku doručíme. Platnost známek za rok 2021 skončí 28. února 2022.
CENY ZA SVOZ ODPADU V ROCE 2022
Velikost
nádoby
v litrech

Frekvence
svozu

Cena
za nádobu
za rok

Cena
za den

240

měsíčně

2 880 Kč

8 Kč

240 1× za 14 dnů

6 240 Kč

17 Kč

120

měsíčně

1 440 Kč

4 Kč

120 1× za 14 dnů

3 120 Kč

9 Kč

měsíčně

960 Kč

3 Kč

80 1× za 14 dnů

2 080 Kč

6 Kč

1 440 Kč

4 Kč

80

Nemovitosti
bez nádoby

měsíčně

Nemovitosti, které nelze obsloužit svozovou společností, mají alokovaný prostor v hromadných sběrných nádobách o objemu 120 l/měsíc, tedy platí
1 440 Kč/rok. Důrazně upozorňujeme, že do těchto
nádob nesmí ukládat odpad obyvatelé s povinností
individuální nádoby. Pokud někomu nebude stačit
vlastní nádoba, musí si na obecním úřadě zakoupit
pytel na odpad s logem svozové společnosti.
Dále upozorňujeme, že u obecního úřadu lze odkládat pouze odpad dle druhů nádob a dále bioodpad,
elektroodpad a železo. Jiné druhy odpadu, jako např.
nábytek, sociální zařízení či nebezpečný odpad,
se ukládat nesmí. Prostory sběrných stanovišť jsou
monitorovány kamerami se záznamem a odkládání
jiných druhů odpadu je pokutováno.
Nábytek, sociální zařízení, pneumatiky a nebezpečný odpad lze ukládat každou třetí sobotu v měsíci do výkupny surovin v Senohrabech (u vlakového nádraží) v rámci zaplaceného poplatku za odpad
(tedy po předložení OP trvale hlášeného v obci Hrusice nebo po předložení potvrzení o zaplacení odpadu
v obci Hrusice). Stavební odpad likviduje stavebník
sám na své náklady, nelze využít ani sběrný dvůr
v Senohrabech.
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Fotbalový podzim
ro sezónu 2021/2022 jsme přihlásili do soutěže okresního
fotbalového svazu dvě mužstva
dospělých, kdy áčko hraje okresní přebor a béčko IV. třídu, a tři mládežnické týmy, konkrétně starší přípravku,
mladší a starší žáky, svorně působící
v okresních přeborech. Ke jmenovaným soutěžním mužstvům je třeba
ještě přidat nesoutěžní tým fotbalové
školičky. Nakonec v Hrusicích po hřišti běhá přes 50 registrovaných dětí,
k nimž připočtěme ještě cca 15 dětí
ze školičky. Obdivuhodné!
Hrusické áčko disponuje velmi dobře složeným mužstvem z mladých kluků doplněných zkušenými matadory.

P

pasy je potřeba zapomenout a jiné
naopak potěšily hráče i diváky. Nejsmolnější zápas jsme odehráli s říčanským béčkem, jasným lídrem soutěže,
kdy jsme nedokázali proměnit ani jednu z mnoha šancí. Naopak velmi slušné
utkání jsme sehráli se silným mužstvem
Přišimas. Na druhou stranu béčko plní
svou základní funkci, kdy zajišťuje
možnost pohybu všem, kteří mají zájem
a chuť pro sebe něco udělat a dává prostor hráčům áčka k řádnému hernímu
vytížení nebo rozehrání po zranění.
U mládeže se ukazuje výborná práce
našich trenérů. Školička a starší přípravka slouží zejména k tomu, aby děti
Kvalitu A-týmu dokumentuje
fakt, že se s mužstvem Velkých
Popovic pere o první místo a zaostává pouze o skóre. Nicméně
situace mohla vypadat i lépe,
kdybychom si nehráli, jak je naším dobrým zvykem, na Jánošíky
a nenechali body u klubů, které
se krčí u dna tabulky (Šestajovice, Stříbrná Skalice). Pro úspěšné
zvládnutí jarní části je nutné řádně zregenerovat, potrénovat, důsledně dodržovat pokyny trenérů
a plnit si své povinnosti.
Béčko je po podzimu také
na bedně, kdy se vyhřívá na třetím místě tabulky. Některé zá-
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fotbal chytil, aby chodily na tréninky rády a s chutí
a díky kvalitnímu vedení hodin také získaly základní
návyky pro práci bez míče, s míčem a také se naučily
na hřišti i mimo něj chovat. To, jak dopadne zápas,
není v tomto věku to nejdůležitější. Zásadní je to,
že se děti baví pohybem. To, že je tento směr
správný, ukazují výsledky pokročilejších muž-m
stev, kde mladší žáci se slušným náskokem
vedou svou soutěž a starší žáci je v tomto
umístění zdařile napodobují.

Závěrem bych rád poděkoval všem trenérům, rodičům, divákům, sponzorům a ostatním, kteří se o fotbal
v Hrusicích zajímají, za podporu a pomoc při zajištění
fungování oddílu. Dále pak hrusickým spolkům hasičů, baráčníků a myslivců za podporu zejména naší mládeže. Nyní již nechme i naše hřiště odpočinout po náročné sezóně a popřejme mu, ať se na něm odehraje
ještě mnoho zápasů, pokud možno s dobrým výsledkem
pro naše barvy. Ty nejbližší hned v jarní části sezóny.
Za FO Honza Novák, předseda TJ Sokol Hrusice

Vánoční přání

KULTURA

Vážení občané,
již počtvrté se k vám jako senátor našeho obvodu obracím, abych vám popřál klidné prožití
adventu a vánočních svátků a úspěšný nový
rok. Končící rok nám opět připravil řadu výzev a překážek, které bychom si před několika
lety stěží představovali: další potýkání se s covidem, krach velkého dodavatele energií, růst
jejich cen a obecně inﬂace, to vše zasahuje jak
do chodu každé domácnosti, tak do plánovaných investic obcí a měst, kde žijeme.
Od začátku svého mandátu chci
být vaším hlasem
v Senátu. Jsem proto rád, že se na mě
čím dál více obracíte se svými názory
a podněty. I díky
tomu se nám pak
daří prosazovat opatření, která mají
l V lletošním
t š í roce b
smysl.
bych za všechna jmenoval prosazení státního ﬁnancování léčby
některých závažných nemocí, které dosud nebyly hrazeny z pojištění a nemocní a jejich rodiny museli shánět peníze sami, a pak prosazení práva bránit svůj život i se zbraní v ruce
do Listiny základních práv a svobod. Doufám,
že v příštím roce se mi povede prosadit i zohlednění strachu oběti u posuzování míry intenzity nutné obrany a prosazení této změny
do trestního zákoníku. Věřím, že právo má stát
vždy na straně napadené oběti.
Dovolte mi ještě jednou popřát vám krásné
svátky.
Váš senátor
Zdeněk Hraba
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Zprávy z Památníku Josefa Lady a jeho dcery Aleny
pět vás srdečně zdravíme z Památníku pana
Lady a rádi bychom se
s vámi podělili o události minulých měsíců i o to, co chystáme
v nadcházejícím období. Jak jistě všichni dobře víte, v Den oslavy vzniku samostatného československého státu se slaví i Den
Středočeského kraje a 28. října
je u nás vstup za symbolickou
jednu korunu. V tento den také
návštěvníky vítáme v kostýmech Josefa Švejka a nadpr.
Rudolfa Lukáše, kteří krom
průvodcovského slova nabídnou
příchozím i něco malého k snědku –
kávu, čaj a koláčky. Letos byla účast
opravdu hojná – přišlo nás navštívit 130 lidí. Snad to bylo i krásným
počasím, které v tu dobu panovalo,
protože hojná návštěvnost trvala

O

i další tři dny poté. Naši ekostezku jsme pomalu zazimovali a zas ji
pro vás rádi na jaře otevřeme. Zájem o ni byl hlavně přes léto opravdu velký. V podzimním čase více
využíváme vnitřní prostory budovy
k akcím. Patří mezi ně i výtvarná

dílna v suterénu, kde probíhají
lektorské hodiny pro školy. Pomalu se blíží Vánoce a jim předcházející advent, který jsme se
letos chystali oslavit netradičně
přivítáním známého Čtyřlístku
z Doks, který jsme v létě navštívili s naším maskotem kocourkem Josífkem a navázali tak
příjemné přátelství. Akce byla
plánovaná na 4. prosince, chtěli
jsme společně tvořit malé vánoční dekorace, podobné těm, jaké
si vytvářeli lidé za časů dětství
pana Lady. Avšak vzhledem
k nepříznivému vývoji epidemické
situace jsme byli nuceni tuto akci
zrušit. Doufáme, že si návštěvu
Čtyřlístku užijeme na Velikonoce.
Za PJLA Blanka Šubrtová,
muzejní edukátor, průvodce
a výtvarník

Dýňové odpoledne v Hrusicích
S krásným podzimním počasím se nám podařilo
sladit v neděli 24. října i dýňové odpoledne.

řed úřadem u dětského hřiště se sešli
děti, známí, rodiče i prarodiče a všichni
dohromady jsme vyřezávali dýňové duchy. Chvilku to sice vypadalo, že to bude akce
hlavně pro dospěláky a děti se zabaví na hřišti,
ale pak tomu přišly na chuť a jejich duchové patřili mezi nejpovedenější. Možná ty nejlepší nápady dostaly děti díky strašidelným lívancům,
které přinesla jedna z maminek. Ale ani dospělí se nenechali zahanbit. Nakonec jsme mohli
čtyři dýně, které zůstaly na místě, rozsvítit
i u pana
Lady. Třeba se nám
podaří podobnou konstelaci
počasí, nálady a inspirace dát dohromady i příští rok.
Děkujeme
všem

P

účastníkům za neutuchající elán a vervu, s jakou
do tvorby duchů šli, a hlavně dětem za jejich bezprostřednost, kterou nás dospělé strhnou i k aktivitám,
které by nás samotné nenapadly.
Iva Budařová
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České nebe – svatá Anežka
arodila se kolem
podobu
trojúhelníku,
roku 1211 jako
kde tou třetí osobou je
dcera krále PřeKristus. Obnova svátostmysla Otakara I. Odného manželství nespomítla nabídku k sňatku
čívá jen v obnově lásky,
s císařem Fridrichem II.
úcty a věrnosti k život(1231). S pomocí svého
nímu partnerovi, ale též
bratra Václava I. založii v obnově ve vztahu
la v Praze první klášter
k Pánu Ježíši.
františkánů a klášter
Kéž rodině nestačí
klarisek, do něhož sama
být jen v blízkosti Ježívstoupila (1234) a stala
še v kostele, ale touží se
Anežský klášter
se jeho představenou.
s ním spojovat ve sváhttp://commons.wikimedia.org/wiki/User:VitVit
Založila též špitální bratostech. Mít nejen obdiv
trstvo, z něhož se později stal řád křižovníků s čerke svatému Josefu, ale podobat se mu nasloucháním
venou hvězdou. Zprostředkovala usmíření krále Vácv modlitbě. Učme se vše vkládat do rukou Panny Malava I. s jeho synem Přemyslem Otakarem II. (1249).
rie. To je cesta k tomu, aby naše rodiny byly svaté jako
Svědectví o jejím příkladném životě a vroucí zbožnosti
Svatá rodina v Nazaretě.
podávají listy sv. Kláry a papeže Řehoře IX. ZemřeNaplňujme svůj život nejen láskou k bližním,
la 2. března 1282 ve svém klášteře „Na Františku“.
ale i láskou k Pánu Ježíši, ať už v modlitbě, nebo také
Za blahoslavenou byla prohlášena v roce 1874 a za svave službě bližním, třeba i těm nejubožejším.
tou 12. listopadu 1989.
Žehná P. Ivan Kudláček,
Můžeme rozjímat nad jejím vztahem k chudobě:
farář mnichovicko-hrusické farnosti
„Zřekla se bohatství a zamilovala si chudobu.“
Zřekla se vnějšího bohatství, ale zůstala vnitřně
bohatá. A její vnitřní bohatství rostlo. Kolik času promarníme starostí o vnější bohatství. Rodiče musí jistě
mít trochu vnějšího bohatství pro svoje děti, zatímco
v řeholi, v klášteře je vše společné. A ostatní vnější bohatství tam prakticky není. Duchovní velikáni vyrostli
v tichu, v samotě s Bohem, v chudobě.
Svatá Anežka měla zvláštní vztah k nemocným. Viděla v nich Ježíše. Jemu v nich sloužila, podobně jako
svatá Matka Tereza.
Středem Vánoc je Svatá rodina. Prožívala radosti
i bolesti. Pro Pannu Marii a svatého Josefa bylo velkou
bolestí, když ztratili Ježíše v chrámě. Když jej našli,
poznávají, že jej ztrácejí ještě jiným způsobem, neboť
jim dává na vědomí, že je synem nebeského otce.
Ztráta dítěte v rodině je vždy bolestná. Nejen když
dítě ztratí své zdraví, či dokonce zemře, ale i když umře
duchovně. V dospělosti rodiče ztrácejí syna nebo dceru,
když objeví, že je Bůh volá k duchovnímu stavu nebo
do manželství.
Horší však je pro děti, když ztratí matku či otce,
když zemřou. Ale když se rodiče rozvedou, to je bolest,
kterou oni působí svým dětem. Dítě má právo na dobrou výchovu, na teplo domova a jiné výhody, které jsou
jen v úplné rodině.
Základem dobré rodiny je svátostné manželství rodičů. Ježíš je ten, který je spojuje. Pak má manželství
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Z LADOVA

KRAJE

Přejme si navzájem jen to nejlepší
Blížící se Vánoce a adventní čas
s sebou přinášejí jedinečnou kouzelnou
atmosféru. Za naše členské obce
svazku Ladův kraj vám proto už nyní
přejeme kouzelný advent, pohodové
vánoční svátky a v novém roce mnoho
šťastných dní.
řání k vám putuje z obcí, které se
hlásí k odkazu výjimečného malíře
Josefa Lady. Jsou to Černé Voděrady, Čestlice, Hrusice, Kaliště, Kamenice,
Klokočná, Kostelec u Křížků, Kunice, Louňovice, Mirošovice, Mnichovice, Mukařov,
Nupaky, Ondřejov, Říčany, Senohraby,
Struhařov, Světice, Svojetice, Tehov, Tehovec, Velké Popovice, Všestary a Zvánovice. A už nyní můžeme s radostí prozradit,
že k nim v lednu přibydou Jevany jako obec
v pořadí pětadvacátá.

P

„Ladovské“ obce umí překvapit téměř nedotčenou romantickou přírodou, jiné zajímavým kostelem, návsí, památkou, sportovištěm nebo útulnou hospůdkou. Od severu
k jihu vede Ladovým krajem navíc železniční trať z pražského hlavního nádraží do Benešova se zastávkami v Říčanech, Světicích,
Strančicích, Mnichovicích, Mirošovicích
a Senohrabech. Návrat z delší zimní pěší
procházky, výletu na běžkách či na kole si
tak můžete zkrátit vlakem. Tipy, co kde navštívit, najdete na našem webu, na stránkách obcí i v místním infocentru.
Věříme, že se vám na našich stezkách líbí, spolu s Klubem českých turistů pracujeme na jejich modernizaci
a budeme proto rádi za jakýkoliv ﬁnanční příspěvek.
Můžete jej poslat na účet veřejné sbírky Ladova kraje,
číslo účtu v Komerční bance je 107 - 1172230237/0100.
Účet je možné načíst i přes přiložený QR kód platby.
Dárcům vystavíme potřebná potvrzení a věnujeme poděkování v podobě „ladovského“ trička.
Pomůžete nám, i když si naše tričko rovnou koupíte, třeba někomu jako dárek pod stromeček. Výtěžek
z prodeje poputuje přímo na účet veřejné sbírky svazku Ladův kraj.
Podpoříte tím opravy stávajících a budování nových

turistických stezek a odpočívek v našem mikroregionu. Navíc tím uděláte radost sobě, svým blízkým
i nám. Jen pozor! Trička pod stromeček je třeba objednat co nejdříve, abychom vám je mohli včas poslat
či nechat k vyzvednutí v říčanském infocentru. Návod,
jak tričko objednat, najdete na našem webu. Předem
všem dárcům velmi děkujeme.
Přejeme kouzelný advent a ať je
nám v Ladově kraji pořád dobře!
Hanka Bolcková
www.laduv-kraj.cz
facebook.com/laduvkraj
instagram.com/laduvkraj.
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Kalendář akcí
Vánoční zastavení – pokud to
epidemiologická situace dovolí,
bude se tradiční setkání konat
17. prosince od 17.00 hod.
u obecního úřadu. Pro aktuální informace sledujte web obce.

Betlémské světlo – přijďte
si pro světlo z Betléma, naši hasiči ho budou rozdávat
v prostorách hasičské zbrojnice v sobotu 18. prosince
od 12 hodin.
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ZPRÁVY

Z OBCE

Uzávěrka dalšího čísla Hlasu Hrusic bude 25. prosince 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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