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Rozhovor se starostou

Blíží se konec funkčního období současného zastupitelstva, které rozhoduje o dění v naší obci od listopadu 2018.
Jak se mu práce daří, které projekty byly dokončeny a které naopak dotaženy nebudou?
Jaká je spolupráce v týmu zastupitelů? Rýsují se kandidátky pro volby, které proběhnou letos na podzim?
Nejen na tyto otázky jsme se zeptali starosty Petra Sklenáře.
Na úvod si ještě zavzpomínejme na tvé začátky
ve funkci starosty obce. Když jsi před více než
třemi lety tento úřad přebíral, co tě nejvíce
překvapilo?
Zaskočilo mě, že úřad v podstatě nefungoval jako úřad,
nevykonával státní správu. Nebyla např. vůbec vedena spisová služba, jak předepisuje zákon. Museli jsme
všechno nastavit, např. elektronizaci dokumentů. Zavedli jsme službu CzechPoint, která funguje jak pro občany, tak i pro potřeby obce.

kraj o audit, který odhalil celou
řadu nedostatků. Ty jsme v podstatě až dosud řešili a napravovali.
Paní, která nás auditovala, nám
poskytla nepřeberné množství metodiky, jak se co má vést. Velice
rychle jsme vše studovali. Musím
poděkovat také kolegům z okolních obcí za cenné rady. Velmi
přínosné bylo také dvoudenní školení od sdružení místních samospráv pro nově nastupující starosty, kde nám
představili, co starosta a obec má dělat, bylo to pěkně
koncipované.
Vše nasvědčuje tomu, že jste to vzali za správný
konec, v posledním čísle HH roku 2021 jsme informovali, že poprvé má obec audit bez výhrad.
Ano, ale ještě to nezakřikněme, zatím proběhla první
fáze auditu, ještě nás čeká druhá, ve které bude auditována inventura, kterou se konečně podařilo dát
do pořádku, tak doufám, že i tato poslední část bude
dokončena a budeme moci pokračovat v práci s čistým
štítem.

Jak jsi zjišťoval, co všechno je potřeba vést?
Učil jsem se za běhu. Můj předchůdce mi veškerou agendu předal během tří hodin, takže jsme se vším museli
prokousat sami. Jako první jsme požádali Středočeský

Spoustu záležitostí jste dořešili, které se zatím
nepodařilo dotáhnout?
Zatím není dokončeno připojení obce na vodojem Peleška. Ale projekt je už také rozpracovaný, se sdružením obcí Javorník je již předjednána kapacita. Do tohoto svazku obcí pak bude muset naše obec také vstoupit,
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abychom získali hlasovací právo. V tuto chvíli se stanovuje trasa, probíhá domlouvání s majiteli pozemků,
přes které by se mělo kopat. Jsou tam nějaké komplikace, ale už se to začíná rýsovat, většinu trasy už máme
předjednanou.
Na jak dlouho tedy odhaduješ realizaci?
Je to obrovský projekt. Tím, že jdeme i přes jinou obec,
tak je stanovování trasy složitější. Ale snad už se podařilo i v Senohrabech najít dobrou cestu, takže to
vypadá, že by se do 2 až 3 let mohlo začít realizovat.
A pak počítejme tak 1,5–2 roky, než se sem vodovod
natáhne. Náklady jsou odhadovány na 40 milionů korun. Pro obec je to ale strašně potřebné, současný zdroj
je přetěžovaný, nepomohlo ani opatření v podobě zvýšení nátoku, zdroj byl zkrátka dimenzovaný na daleko
méně lidí, než v Hrusicích teď žije. A s novým územním
plánem vyvstává možnost, že se počet obyvatel může
až zdvojnásobit, na nějakých 1 200–1 300 lidí. Řešení
zdroje pitné vody je tedy prioritní záležitostí.
V prvním čísle HH (11/2018) sis pochvaloval, kolik
lidí dorazilo na úvodní ZO, a vyzýval jsi, aby lidé
vytrvali, aby dále se zastupiteli komunikovali,
přicházeli s nápady. Vydržel lidem zájem?
Tady si musím trošku postěžovat. Možná je to způsobeno tím, co poslední dva roky prožíváme, kdy přetrvává útlum veškerých aktivit. Každopádně zasedání ZO
jsou strašně málo navštěvovaná, což mě mrzí, protože
lidé by se měli zajímat o to, o čem zastupitelé rozhodují. Chápu, že mnozí si to pak přečtou zpětně ze zápisu,
ale určitě by bylo přínosnější, kdyby se přišli vyjádřit,
než rozhodnutí padne. Tak pro představu uvedu příklad
z poslední doby. Dopředu jsme informovali v HH, že budeme na ZO jednat o vyhlášce o odpadech, upozorňovali
jsme na to, že nás zákon vede k razantnímu zdražení,
a na ZO jsme projednávali, zda to budeme dotovat z rozpočtu obce, nebo zda to předepíšeme občanům. Bohužel nikdo z občanů tam nebyl, až pak zpětně přišlo pár
negativních reakcí na toto zdražení. V každém případě jsem přesvědčen, že jsme rozhodli správně, protože
platit 600–700 tisíc z rozpočtu obce za to, že tvoříme
odpad, je zbytečné, to radši dáme na jiné věci.
Jaká je vlastně spolupráce v rámci týmu zastupitelů?
Tady jsem velmi spokojen. Díky tomu, že se scházíme nejenom na veřejných zasedáních, ale že děláme
i pracovní porady, máme sdílené úložiště a společný
chat, přes který navzájem komunikujeme, je spolupráce velmi produktivní. Na veřejném ZO se může jevit,
že příliš nediskutujeme a rovnou hlasujeme o usneseních, ale my opravdu o všem předem debatujeme,
respektujeme a přijímáme názory všech členů zastu-

pitelstva. Když má někdo lepší nápad, není problém
ho přijmout, a když se neshodneme, přijde na řadu
hlasování. Myslím, že to funguje tak, jak by mělo.
Často tě vidíme v terénu, jak pomáháš s údržbou
obce. Je to proto, že musíš, nebo rád prokládáš
administrativní činnost fyzickou prací?
Určitě je to kombinace obojího, rád se vzdálím od papírování, ale je to také nutnost, protože máme jen jednoho
zaměstnance na stálo na údržbu obce a jednoho člověka
na DPP. Už jsem se setkal s názorem, že je zbytečnost
udržovat si zaměstnance, ale já to vidím jako naprosto potřebné, v okolních obcích také nejdou pod tři lidi.
A myslím si, že se nám údržba v obci daří, také díky
tomu, že jsme nakoupili nějakou techniku.
A jak se ti daří skloubit pracovní a osobní život?
To byste se měli zeptat mé ženy. Bohužel jsem hodně
vytížený. Ale rozhodl jsem se, že nabídnu své služby
obci, a to s sebou nese časové nároky.
A budeš pokračovat? Budeš kandidovat v podzimních volbách?
To je otázka, je únor a já jsem se zatím nerozhodl, jestli budu nebo nebudu kandidovat. Zatím toto téma nechám otevřené...
Poslední otázka. Co musí podle tebe splňovat
správný starosta?
V dnešní době musí být starosta malé obce osobností,
která má co nejširší přehled v řadě odvětví, ekonomika, právo, správní řád atd., protože dnes je byrokratická zátěž enormní. Musí být osobou, která je ochotna se
neustále vzdělávat. Musí mít dobré zázemí a podporu
v rodině, protože obětuje svůj soukromý čas a je k dispozici téměř 24 hodin denně.
Starosta si musí uvědomovat, že sám nic nezmůže,
potřebuje oporu v zastupitelstvu, od kterého neustále
získává zpětnou vazbu. Zastupitelé si mají být vědomi
toho, že spolurozhodují a že většina rozhodnutí ovlivňující život v obci se dělá kolektivně. Starosta by měl
být dobrým manažerem, umět delegovat pravomoci,
rozlišit věci důležité od těch méně důležitých, být v neustálém kontaktu s občany, ale být připraven i na to,
že zavděčit se všem nelze a že pochvaly za svoji práci se
dočká málokdy.

Čtenáři, ptejte se.
Pokud máte na pana starostu nějaké otázky, pošlete je
na e-mail hlashrusic@obec-hrusice.cz nebo ou@obec-hrusice.cz. Rádi je spolu s odpovědí zveřejníme v některém z příštích čísel Hlasu Hrusic.
Redakce
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Zasedání zastupitelstva
Vybíráme některé body ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15. února 2022
(kompletní zápis ze ZO, včetně příloh, najdete na www.obec-hrusice.cz).
astupitelstvo vzalo na vědomí informaci starosty o provedeném posledním rozpočtovém opatření v roce č. 11/2021. Rozpočtové opatření je
zveřejněno na stránkách obce Hrusice.

Z

Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci starosty
o výnosu realitních fondů. Výnos za tři měsíce od investice je ve výši 74 878 Kč.
Zastupitelstvo schválilo novou obecně závaznou vyhlášku obce Hrusice o stanovení obecního systému odpadového hospodářství s datem účinnosti od 1. března 2022. Vyhláška je zveřejněna na stránkách obce
a ve Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů.

napojení pozemku parc. č. 1189 v k. ú. Hrusice, kde by
měl stát uvažovaný domov pro seniory o kapacitě
80 lůžek. Požaduje po žadateli doplnění předpokládané spotřeby vody a stanovisko životního prostředí
ohledně památných lip.
Zastupitelstvo nesouhlasilo s vyvěšením záměru o prodeji části obecního pozemku parc. č. 1251/2 v k. ú.
Hrusice, a tedy ani se samotným projednáváním prodeje výše zmíněné části pozemku.

Příští zasedání zastupitelstva
se bude konat

v úterý 15. března 2022 od 18.30 hodin
v budově obecního úřadu
s možností sledování on-line.

Zastupitelstvo nesouhlasilo se záměrem dopravního

Aktuality z obecního úřadu
Oprava obecního bytu č. 2
Proběhla výměna poničených podlah, výměna rozvodu topení, vody a odpadů, oprava rozvodů elektřiny,
výměna oken. Probíhá oprava sociálního zařízení atd.
Byt by mohl být připraven k pronájmu dle odhadů
v dubnu roku 2022.
Návrh na změnu dopravního značení
S ohledem na neustálou nekázeň v parkování a bezpečnost obyvatel a návštěvníků v prostoru návsi (ulice Náves), zaslal obecní úřad návrh na odbor dopravy a Policii
ČR na změnu místní úpravy, která by spočívala v tom,
že Náves bude uvedena do zóny, ve které bude zakázáno stání (mimo vyhrazených míst), snížena rychlost
na 30 km/h a zavedeny nerozlišené křižovatky s předností zprava. V dohledné době proběhne místní šetření
s odborem dopravy a Policií ČR. Výsledek šetření a návrh opatření bude následně diskutován s občany.
Parkování v obci
Obecní úřad bude dále nucen řešit parkování vozidel
v celé obci. Často jsou nedodrženy podmínky průjezdnosti vozidel složek IZS, autobusové dopravy či údržby. Vozidla parkují i v zeleni, čímž dochází k jejímu
významnému poškozování. Zvláště kolem různých

provozoven je již situace neúnosná. Připomínáme tedy
všem řidičům, že dle zákona musí při zastavení vozidla
na komunikaci zůstat v každém směru jízdní pruh o šíři
3 metry. Je zakázáno stát v křižovatkách (+5 m), na žlutých čarách, v zeleni a v místech, kde je dopravní značkou stání a zastavení zakázáno. Pokud by někdo chtěl
využívat obecní pozemky pro parkování vozidel, je nutné s obcí uzavřít smlouvu o pronájmu dotčeného pozemku.
Výstavba veřejného osvětlení v ulici Josefa Lady
(Hrušov)
Čeká se na dořešení převodu komunikace od Středočeského kraje do majetku obce a na souhlas dvou majitelů vlastnících komunikaci v ulici Nad Úvozem.
Osazení svodidel (Hrušov)
V průběhu jara by měla krajská správa údržby silnic osadit svodidly silnici podél cesty pro pěší – ulice
Hlavní (Hrušov).
Instalace autobusové zastávky
Probíhá zjišťování nákladů na zřízení autobusové
zastávky Hrušov (na ulici Hlavní), náklady na technické zřízení vychází cca na 350 tis. Kč. Ještě se musí
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doplnit náklady, které by měla obec doplácet za dopravní obslužnost. V tuto chvíli doplácíme 409 tis. Kč/rok
za dopravní obslužnost linky 490, na linku 651 se
v tuto chvíli nedoplácí, což by se ale zavedením zastávky změnilo.

Oprava a výstavba chodníku fara–hřbitov
Žádost byla podána v 02/2022, předpokládaná cena
8,9 mil. Kč. Dotace pokryje 80 % pouze ze způsobilých
nákladů – 5,25 mil. Kč, mezi nezpůsobilé se počítá
dešťová kanalizace v hodnotě 3,6 mil. Kč.

REALIZOVANÉ AKCE:
• výměna dveří v budově obecního úřadu,
• školení jednotky hasičů na motorové pily a rozbrusky,
• čištění ulice J. Lady od bytovek k památníku proběhlo 26. února.

Akceschopnost jednotky – hasiči
Pořízení technického vybavení – dýchací přístroje a zásahové obleky. Předpokládaná cena 120 tis. Kč (80 %
z dotace).

ČEKÁ NA REALIZACI / REALIZUJE SE:
• úprava cesty pro pěší Pod Kouty, čištění svahů
pro lepší rozhled (kolem potoka),
• termín konečného přezkoumání hospodaření obce
je stanoven na 8. března 2022.

Upozornění na konec platnosti občanských průkazů
Upozorňujeme občany, kteří si ještě nevyměnili své občanské průkazy z důvodu zavedení názvů ulic, že tak
musejí učinit do konce března roku 2022. MěÚ Říčany s námi zahájí správní řízení o ukončení platnosti
občanských průkazů k tomuto datu. Občanům, kteří
nebudou mít OP vyměněn, tak skončí platnost jejich
průkazu, i když datum konce platnosti OP budou mít
uvedeno třeba až v roce 2025.

DOTACE
Obec podala tyto žádosti o dotace:
Oprava komunikace Na Hrádka
Žádost byla podána v 12/2021, předpokládaná cena je
odhadována na 7,5 mil. Kč (dotace pokryje 80 %).

FARNOST

České nebe
– svatý Vojtěch

ocházel z českého knížecího rodu Slavníkovců.
Narodil se kolem roku 956 na hradě Libici. Devět let (972–981) strávil v Magdeburku v blízkosti arcibiskupa Adalberta, který mu při biřmování
dal své jméno. Roku 981 přijal kněžské svěcení z rukou
prvního pražského biskupa Dětmara a po jeho smrti
nastoupil na jeho místo (983). Do jeho diecéze patřilo
kromě Čech a Moravy také Slezsko, část jižního Polska
a dnešního Slovenska.
Horlivě usiloval o odstranění různých dobových
zlořádů, a tím proti sobě poštval část kléru a některé
mocné šlechtice. Proto požádal, aby byl zproštěn úřadu
a vstoupil v Římě do benediktinského kláštera (990).
Na přání papeže se vrátil do Prahy (992) a založil benediktinský klášter v Břevnově. Při návratu z druhého
pobytu v Římě dostal zprávu o vyvraždění svého rodu
(995) a odešel hlásat evangelium pohanským Prusům
(996). Jeho misionářská činnost však skončila hned
na samém začátku: sedm Prusů ho 23. dubna 997 probodlo svými oštěpy. Z Hnězdna, kde byl pohřben, byly
jeho ostatky slavnostně převezeny do Prahy (1039).

P

Proč se Vojtěch stal mučedníkem? Náš národ neměl o něj zájem. Šel proto na misie do jiné země a to
se mu stalo osudným. Svatý Vojtěch byl prvním biskupem slovanské krve. Společně s dalšími českými
patrony svou krví zavlažil naši zemi. Krev mučedníků se stává semenem nových křesťanů. Kolik biskupů
či arcibiskupů v naší vlasti nemělo na růžích ustláno,
náš národ o ně nestál. Všichni neskončili krvavým,
ale třeba dlouhodobým nekrvavým mučednictvím.
Například pražský arcibiskup kardinál Josef Beran.
Kdo dnes v našem národě má upřímnou touhu po rozkvětu církve, kdo si váží kněží a biskupů? Máme zájem o vše jiné, jen ne o duchovní prospěch národa.
Modlíme se málo za kněze a biskupy i za nová kněžská a řeholní povolání. Je to i proto, že málo myslíme
na věčnost. Máme zájem jen o pozemský blahobyt,
ale když ten není, nespínáme ruce k modlitbě, ale otvíráme ústa ke kritice všeho.
Kéž nám naši čeští patroni vyprošují změnu k lepšímu.
Žehná P. Ivan Kudláček,
farář mnichovicko-hrusické farnosti
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Ladův národopisný soubor z Hrusic

řijďte si s námi zahrát, zazpívat a zatančit! Přijímáme kluky
a holčičky od 5-ti let. Naším cílem je vést děti k lidovému zpěvu a tanci
a předávat jim povědomí o lidových obyčejích, tradicích a svátcích. Děti v rámci
zkoušek, soustředění a výletů zpívají,
hrají na nástroje, rytmizují, prochází
taneční průpravou a nácvikem konkrétních tanečních kroků a tanců, ale
také hrají různé hry, trénují scénické
dovednosti a dozvídají se základy národopisu.
Pokud máte zájem, přijďte se podívat na jednu
z našich zkoušek, které probíhají v sokolovně v Hrusicích vždy každý čtvrtek.
Doufáme, že se epidemiologická situace bude zlepšovat a brzy se sejdeme třeba na vystoupení v Hru-

P

KULTURA

sicích v rámci Pochodu kocoura Mikeše 28. května
2022 a výročí narození Josefa Lady.
Kontakt:
Andrea Stocková, vedoucí souboru, tel.: 606 652 537
FB: @laduvsouborHrusice

Zprávy z knihovny

roce 2021 knihovnu pravidelně navštěvovalo
13 čtenářů. I v době covidu čtenáři pilně četli a půjčili si za rok celkem 277 knih. Díky
darům čtenářů a nákupem nových knih se knihovní
fond rozrostl o 146 knih. Stále pokračuje spolupráce
s knihovnou v Benešově, ze které máme nyní půjčeno
díky výměnnému fondu 100 knih. Milým zpříjemněním byla jarní návštěva dětí z naší školky, při které se děti mohly seznámit s fungováním knihovny.
Novinkou v knihovně je uveřejnění celého knižního
fondu na stránkách obce v sekci Knihovna. Pro nové
čtenáře, kteří by měli zájem navštěvovat knihovnu
jen připomínám, že knihovna je otevřena každé pondělí od 17.30 do 18.30 h.
Těším se na vás!
Jitka Sklenářová

V
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Novinky v Sokole
Vážení čtenáři Hlasu Hrusic,
i v Sokole se snažíme jít s dobou, a proto jsme využili
nabídky a připojili se k platebnímu portálu a na webu
www.sokolhrusice.cz vytvořili novou záložku, která je
věnována právě tomuto tématu. Portál funguje podobně jako při platbách obecních poplatků. Je nastavena
výše příspěvku pro jednotlivé oddíly, věkové kategorie
i pro členy bez oddílové, či hráčské příslušnosti. Připomínám, že základní výše členských příspěvků je stanovena na 150 Kč za rok, přičemž je tato částka součástí případných oddílových příspěvků. Jednorázová
splatnost je stanovena na březen příslušného roku.
Pokud platíte příspěvky v oddíle fotbal, tak vzhledem
k její výši je platba rozdělena do dvou splátek, a to
k březnu a srpnu příslušného roku. Využijte, prosím,
novou možnost platby příspěvků.

Jak jste si možná všimli, tak zkraje roku fotbalový
oddíl začal s pracemi na výstavbě nového zázemí na fotbalovém hřišti. Brigádně byly odstraněny původní stavby a buňky. Všem zúčastněným za pomoc na akci děkuji. Je vidět, že odhodlání je velké, a doufáme, že vše bude
zdárně dokončeno podle našich představ. V současné
době probíhají zemní, přípravné a betonářské práce.
Vzhledem k neustále rostoucím cenám energií se
výbor TJ Sokol Hrusice shodl na nutnosti zamezit
marnému úniku tepla ze sálu sokolovny. Nakoupili

jjsme tudíž
d izolaci
i l i a opět vlastními
l
i silami
il i ji položili
l ili
na strop sálu. Za tímto účelem jsme navíc podali žádost o dotaci ze Středočeského kraje. Uvidíme, jestli
uspějeme. Proběhlo nové lajnování podlahy, aby bylo
možné sál využívat pro více sportů. Dále došlo k renovaci osvětlení na sále a na pódiu pod záštitou Miloše Mrkvičky, který se o vše postaral. Jménem Sokola
i jemu děkuji.
Jsem potěšen, že všechny akce se uskutečnily zejména díky nadšení členů a přátel Sokola i s velkým
přispěním ostatních spolků a obce Hrusice. Bez této
pomoci by bylo fungování spolkové činnosti v obci velmi složité.
Na závěr zmíním, že od ledna úspěšně probíhají tréninky fotbalistů jak na umělce, tak v sokolovně, stabilně
funguje volejbal dospělých, nově běží kruhový trénink
pod taktovkou Šárky Řehákové, protahovací cvičení
(jóga) a k naší radosti se pod vedením Leoše Bubeníka opět rozeběhl oddíl ﬂorbalu pro mládež. Pokud byste
měli zájem, přijďte se podívat. S jednotlivými vedoucími
se jistě domluvíte na případné zkušební hodině.
S ohledem na postupné rozvolňování opatření kvůli
koronaviru doufám, že se blížíme k normálnímu stavu a budeme se moci scházet na dalších spolkových
akcích.
Jménem Sokola děkuji všem za podporu a těším
na další spolupráci.
Honza Novák,
předseda TJ Sokol Hrusice

›6‹

RŮZNÉ

Středočeský kraj podpoří
Potravinovou banku
Středočeský kraj poskytne v roce 2022 Potravinové bance finanční pomoc ve výši 2 miliony korun.
Rozhodli o tom krajští zastupitelé. Počet klientů, kteří banku využívají, se stále zvyšuje.
otravinová banka pro Prahu a Středočeský kraj je pro
mnoho lidí opravdovou záchranou. Banka shromažďuje jídlo
od dárců, jako jsou obchody s potravinami a výrobci potravin, třídí
je a poskytuje potřebným. Ke konci
loňského roku se počet jejích klientů vyšplhal až na 70 000. „Při mé
nedávné návštěvě v Potravinové
bance jsem měla možnost zblízka
vidět, jak nesmírně potřebnou pomoc Potravinová banka poskytuje, jak je odpovědně provozována,
jak nakládá s potravinami a drogerií, jak nepřijde vniveč ani zelenina a ovoce, které jsou čerstvé,
a nezvládla by se distribuce celého
množství v syrovém stavu. Zaměstnanci, z nichž je mnoho bývalých
klientů banky, ve vybavené kuchyni připravují marmelády nebo
omáčky, které jsou konzervovány
pro další konzumaci. Banka pomáhá lidem bez domova, osamělým
matkám s dětmi, seniorům a osobám
v azylových domech,
přerozděluje potraviny od řetězců, od výrobců a soukromých
dárců, vydává potravinové balíčky pro
jednotlivce i azylové
domy. Všem, kteří
pomáhají, patří velký dík,“ řekla hejtmanka Petra Pecková.
Pomoc Potravinové banky vyhledává
stále více lidí. Kromě velkého nárůstu
počtu
jednotlivců
a rodin byl zazna-

P

menán také velký nárůst počtu
organizací, které pomoc odebírají.
V roce 2019 jich bylo 156, v roce
2021 už 264. Jsou mezi nimi i města a obce, které z Potravinové banky odebírají potraviny pro své občany v nouzi, osamělé seniory nebo
například matky samoživitelky.
Obce se mohou přihlásit v bance
jako odběratelé potravin a pravidelně odebírat potraviny pro své
obyvatele, kteří se ocitnou v kritické situaci. Očekává se, že kvůli
pandemii, růstu cen zboží i energií
bude lidí v nouzi dále přibývat.
„Jsme moc rádi, že Středočeský
kraj zdvojnásobil příspěvek, který
jsme dostali v minulém roce. Je to
pro nás velmi vítaná pomoc. Jsme
tu od toho, abychom pomáhali potřebným. Naše potravinová banka byla založena už v roce 2009,
ale stále se setkáváme s tím, že ne
každý o nás ví. Pokud by někdo
naši pomoc potřeboval, nejlepší je
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obrátit se na obecní úřad, kde získá
další informace, případně rovnou
doporučení. Bez toho jednotlivcům
potravinovou pomoc nevydáváme,“
uvedla ředitelka Potravinové banky pro Prahu a Středočeský kraj
Věra Doušová. Pokud by chtěl někdo začít pomáhat, může rovněž
kontaktovat přímo Potravinovou
banku.
Středočeský kraj podpořil Potravinovou banku v roce 2020
dotací 550 000 Kč, v roce 2021 to
byl 1 milion korun. Pro rok 2022
zastupitelé schválili příspěvek
ve výši 2 miliony korun. Potravinová banka Praha a SK byla
založena v roce 2009 a je součástí České federace potravinových
bank. V současné době je největší
potravinovou bankou v České republice.
Odbor Kancelář hejtmanky Středočeského kraje
Oddělení tiskové a PR

RŮZNÉ

Varování
Policie ČR

poslední době jsou ze strany policistů územního odboru Praha-venkov JIH
evidována oznámení, týkající se
podvodných nebo obdobných podezřelých jednání prostřednictvím
internetu a dalších moderních komunikačních technologií.
Zejména se jedná o snahu získání přístupových údajů k peněžním
účtům, či údajů z platebních karet
a trojciferného CVC kódu, například pod legendou ohrožení bankovního účtu. Případné ohrožení
bankovních účtů klientů řeší banky samy a nepotřebují k tomu zasílání přístupových údajů či údajů
z platebních karet.
Policie České republiky proto
občanům doporučuje:
V žádném případě nikomu údaje z platebních karet neposkytovat, a to ani v případě příchozích
plateb na platební kartu nebo
bankovní účet.
Vždy si důvody takových telefonátů ověřit na oﬁciálních kontaktech bankovních nebo ﬁnančních
společností, či dalších organizací, za které se podvodníci v dané
chvíli vydávají.
Další informace naleznete
na webových stránkách Policie
České republiky.
Děkujeme.
PČR

V

dobrovolné

Uzávěrka dalšího čísla Hlasu Hrusic bude

13. března 2022.
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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