První písemná zmínka o Hrusicích je uchovaná v panovnickém dekretu Přemysla Otakara I., vydaném na Pražském hradě 17. ledna 1205.
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Návštěva Čtyřlístku
Místo konání: Památník Josefa Lady
a jeho dcery Aleny v Hrusicích
Pořadatelé: Milan Pátra, Zdeněk Šimerka,
Martina Svobodová, Blanka Šubrtová,
Aleš Sládek (dobrovolná výpomoc)

ne 9. dubna 2022 se v Památníku Josefa Lady a jeho dcery Aleny uskutečnilo
Vítání jara a Velikonoc s postavičkami Čtyřlístku. K této akci došlo po navázání kontaktu s kulturním domem v Doksech,
který naši pracovníci navštívili v létě loňského roku s novým maskotem památníku – kocourkem Josífkem. I přes nepřízeň počasí byla
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všichni nevešli dovnitř. Návštěvníci byli nejprve provedeni po expozici památníku. Dále následovalo velikonoční tvoření ve výtvarné dílně, kde jsme opět narazili
na nedostatek místa, takže se tvořilo i v jedné místnosti
expozice, ale ani tak se bohužel na všechny nedostalo,
protože chladné počasí nedovolovalo tvořit venku. V půl
dvanácté se Čtyřlístek spolu s ostatními zájemci vydal
na komentovanou prohlídku s průvodkyní na zajímavá
místa v Hrusicích. Odpoledne se na zahradě památní-
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opět trochu narušen sněhovou vánicí. Nicméně i přes to,
že počasí nám opravdu nepřálo, všichni zúčastnění si
tuto akci užili a s vedením kulturního domu v Doksech
byla dojednána další spolupráce.
Výnosy akce: platící návštěvníci: 256, tržba:
12 215 Kč, náklady: 2 992 Kč (tvoření – 1 321 Kč, občerstvení – 1 671 Kč)
Blanka Šubrtová,
muzejní edukátor, průvodce a výtvarník

ZPRÁVY

Z OBCE

Zasedání zastupitelstva
Vybíráme některé body ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 17. května 2022 (kompletní zápis ze ZO,
včetně příloh, najdete na www.obec-hrusice.cz)

ZO stanovilo počet zastupitelů pro následující volební
období na devět členů.
ZO souhlasilo s poskytnutím dotace pro spolkovou činnost:
• Ladův národopisný soubor – 30 000 Kč
• Sbor dobrovolných hasičů – 50 000 Kč
• Myslivecký spolek – 40 000 Kč
• místní organizace Včelařů – 5 000 Kč
• Hrusický dobroběh – 5 000 Kč

Zastupitelstvo souhlasilo s uzavřením smluv o smlouvě
budoucí na zřízení věcného břemene:
• Se společností ČEZ Distribuce pro vedení kabelu nízkého napětí pro oblast U Truhlárny, jednorázová náhrada pro obec činí 3 600 Kč.
• Se společností ČEZ Distribuce pro vedení kabelu nízkého napětí pro nemovitost v ulici Krátká, jednorázová
náhrada pro obec 2 000 Kč.
• S Českou republikou – státním pozemkovým úřadem pro budoucí vedení vodovodu pro napojení Hrusic
na vodojem Peleška, obec uhradí 4 000 Kč.

ZO souhlasilo s podáním žádosti o dotaci z programu
Ministerstva životního prostředí na energetickou úsporu veřejných budov. Jedná se o budovu obecního úřadu, kde dojde k výměně oken a změny vytápění, které nyní v každé místnosti zajišťují „vafky“. Ty budou
nahrazeny ústředním topením ohřívaným tepelným
čerpadlem. Cena celé akce bude kolem 2 mil. Kč. Zastupitelstvo zároveň souhlasilo s vyhlášením výběrového řízení na dodavatele. Náklady obce za vytápění
obecního úřadu (plyn) byly za rok 2020–2021 za každoroční revizi 11 ks „vafek“ 8 350 Kč plus náklady za plyn
ve výši 52 290 Kč. Úspora energií tak bude enormní.
Zastupitelstvo souhlasilo s doplněním nového herního
prvku na dětské hřiště. Bude se jednat o zemní trampolínu v hodnotě cca 110 000 Kč.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí zhodnocení investic
do realitních fondů. Investice za pět měsíců vydělala
obci 117 tis. Kč. S ohledem na vysokou inﬂaci zastupitelstvo zvažuje další přesun prostředků z běžných
účtů do dalších investic.

Příští zasedání zastupitelstva
se bude konat

v úterý 14. června 2022 od 18.30 hodin
v budově obecního úřadu
s možností sledování on-line.

Omlouváme se za nedopatření v článku „Konečně
jsme se dočkali aneb Pojmenování ulic v obci Hrusice“, který vyšel v minulém vydání Hlasu Hrusic.
Byla zde zmíněna i ulice U Památníku s odůvodněním, že název ulice je odvozen od „Památníku
Josefa Lady a Aleny Vránové“. Omlouváme se tímto za zkomolení příjmení dcery Josefa Lady, která
se samozřejmě jmenovala Alena Ladová. Oﬁciální
název památníku je Památník Josefa Lady a jeho
dcery Aleny.
Redakce

Zprávy z obecního úřadu
AED v Hrusicích
Ve čtvrtek 12. května byl v Hrusicích namontován
AED. Přístroj je umístěn na budově obecního úřadu
ve směru od parkoviště. Je přístupný 24 hodin denně,
je sledován kamerou se záznamem a je zabezpečený
kódovým zámkem. Číselný kód má k dispozici operátorka linky 155 a v případě potřeby vám jej sdělí.
AED máme tedy poblíž, ale zároveň si přejme, ať jej
nemusíme použít.
Co je to AED?
Automatizovaný externí deﬁbrilátor je přístroj, který

významně zvyšuje šanci na obnovení srdečního rytmu u osoby, u níž je prováděna neodkladná resuscitace. Je to řízený přístroj, který může obsluhovat i laik.
Po jeho zapnutí se zachránce řídí hlasovou nápovědou, zařízení automaticky diagnostikuje potřebnost
výboje a poté ho umožní. Nemůže tedy dojít k nežádoucímu výboji a z tohoto důvodu je použití přístroje
bezpečné.
Řada osob ve stavu srdeční zástavy je postižena životu ohrožující poruchou srdečního rytmu – komorovou ﬁbrilací. Tu dokáže přístroj AED zvrátit pomocí

›2‹

ZPRÁVY

Z OBCE

elektrického výboje, zvaného deﬁbrilace.
Pokud je deﬁbrilace provedena 3–5 minut od náhlého kolapsu, zvyšuje pravděpodobnost obnovení srdečního oběhu na 50–70 %.
Přístroj se skládá ze dvou nalepovacích deﬁbrilačních elektrod, dvou tlačítek a dětského klíče. Jedno
tlačítko je určeno k zapnutí přístroje a druhé je určeno pro vydání elektrického výboje. Použití AED je
vhodné i pro resuscitaci dítěte, kdy je pomocí dětského klíče snížen elektrický výboj.
AED v žádném případě nenahrazuje samotnou resuscitaci, ale je pouze jejím doplňkem.
Postup použití AED při resuscitaci
Když se dostaneme do situace, při které budeme používat přístroj AED u osoby, která nejeví známky života (nereaguje, nedýchá), budeme postupovat takto:
• kontrola vědomí – oslovení, reakce na bolestivý
podnět
• kontrola dechu – pohledem, pohmatem a poslechem
• přivolat zdravotnickou záchrannou službu
– 155
• zahájení resuscitace
• vyslat další osobu pro
AED
• zapnout AED a poté se necháme vést jeho hlasovou nápovědou
• v resuscitaci pokračujeme až do příjezdu ZZS.
Veřejné ohniště a pétanque
Ukazuje se, že se v Parku Josefa Lady setkáváte
k různým oslavám a dalším společenským akcím,
a tak bylo poblíž sezení nainstalováno veřejné ohniště, které lze využít
zároveň jako gril. Je
určeno pro širokou veřejnost. Snad se nám
ještě v blízké budoucnosti povede zajistit nějakou schránku, kde by
bylo připraveno i dřevo.
Jen o jedno vás prosíme, pokud oheň zapálíte, po skončení jej
uhaste a uveďte místo
do původního, respektive řádného stavu.
Místo pro půjčování
vybavení pro stolní tenis

je nyní obohaceno i o pétanque. Sportu zdar!
Nevhodné parkování
V rámci kondičních jízd
našich hasičů došlo
k ověření průjezdnosti
komunikací vozidly IZS,
zároveň jsme si tak ověřili i opakované stížnosti
řidičů svozové společnosti odpadů a následné stížnosti občanů, že jejich nádoby
nebyly vyvezeny. Je opravdu neuvěřitelné, co někteří
z nás dokážou… Nejproblematičtější jsou ulice U Potoka,
Na Ostrůvku, Nad Úvozem, Vinařská, Nad Hrušovem.
V těchto ulicích se nedá projet, v ulici Nad Hrušovem
máme dokonce na točně a komunikaci složen stavební
materiál. O parkování na Návsi ani nemluvě, tam má
kolikrát problém projet i autobus. Na všech točnách stojí
vozidla, ale točny nejsou určeny ke stání, ale k otáčení
vozidel. Není možné, aby např. ulicí U Potoka musela
vozidla svozu odpadu celou couvat.
O parkování jsme psali již několikrát, ale zřejmě
to stále pro některé nemá smysl, automobil odstaví
tam, kde se jim to hodí. Znovu upozorňujeme, že při
stání vozidla musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro každý směr jízdy.
To znamená, že pokud je silnice obousměrná, musí
tam zůstat 6 m. Většina ulic v Hrusicích tak vůbec neumožňuje stání vozidel na komunikaci, a to bez ohledu na to, kdo je vlastníkem
pozemku.
Také stání na silniční vegetaci (travnatém pásu) není
možné. Berte to, prosím, jako poslední
upozornění, pokud
se situace nezlepší,
budeme muset ve
spolupráci s PČR začít stání vozidel pokutovat. Když odstavíte své vozidlo,
zamyslete se, zdali
kolem vás bezpečně projedou vozidla
IZS či další vozidla
údržby obce nebo
zdali svým počínáním nepoškozujete
zeleň atd.
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Dětský den
Uskuteční se v sobotu 4. června od 13.30 do 16.00 hodin na fotbalovém hřišti.
Noc kostelů
V pátek 10. června se naše farnost opět zapojí do akce
Noc kostelů. Můžete se těšit na dílničky pro děti, otevření všech zákoutí kostela sv. Václava, komentovanou prohlídku či koncert komorní hudby. Program
bude probíhat od 17 do 22 hod. Přesný program naleznete na vývěskách a na www.nockostelu.cz.
Vítání občánků
Vítání občánků proběhne v pátek 24. června
od 17.30 hod. v Parku Josefa Lady (v případě nepřízně počasí v MŠ Hrusice). Kdo z rodičů by měl zájem
se se svým dítětem zúčastnit, prosím, nahlaste se
na OÚ osobně či e-mailem.
Potlach
49. potlach osady Prašivka – v sobotu dne 25. června
od 18 hod. v „Areálu snů“. Srdečně zve Rudla Bauer,
šerif.
Volby do zastupitelstev obcí
Prezident republiky vyhlásil na dny 23. a 24. září
2022 volby do zastupitelstev obcí a třetiny Senátu
Parlamentu České republiky. V Hrusicích se v rámci
těchto voleb uskuteční pouze volby do zastupitelstva
obce Hrusice. Pro tyto volby nelze využít „volební
průkaz“.
Kdo může kandidovat do zastupitelstva obce? Občan České republiky, který alespoň druhý den voleb
dosáhl věku 18 let, má v obci trvalý pobyt, nemá omezenou svéprávnost k výkonu volebního práva, nemá
omezenou osobní svobodu z důvodu výkonu trestu odnětí svobody.
Občan jiného členského státu EU, který alespoň
druhý den voleb dosáhl věku 18 let, je držitelem potvrzení o přechodném pobytu na území ČR nebo povolení k trvalému pobytu, nemá omezenou svéprávnost
k výkonu volebního práva, nemá omezenou osobní
svobodu z důvodu výkonu trestu odnětí svobody.
Kdo je oprávněn podat kandidátní listinu? Kandidátní listiny pro volby do zastupitelstev obcí mohou
podat volební strany typu:
• registrované politické strany nebo politická hnutí,
jejichž činnost nebyla pozastavena a jejich koalice,
• nezávislí kandidáti,
• sdružení nezávislých kandidátů,
• sdružení politických stran nebo politických hnutí
a nezávislých kandidátů.
Komu a v jaké lhůtě se kandidátní listina podává?
Kandidátní listina se podává nejpozději 66 dnů přede

dnem voleb do zastupitelstva obce (tj. 19. července
2022 do 16.00 hodin) registračnímu úřadu, kterým je
Městský úřad Říčany.
Počty podpisů na peticích se řídí podle § 21 odst. 4
zákona č. 491/2001 Sb. Pro obec Hrusice jsou to
nejméně 4 % (35 podpisů) pro nezávislé kandidáty,
pro sdružení nezávislých kandidátů je to pak 7 %
(tj. nejméně 62 podpisů). Počet občanů Hrusic byl
k 1. lednu 2022 dle ČSÚ: 882.
Podrobné informace naleznete na stránkách ministerstva vnitra www.mvcr.cz.
Ochrana životního prostředí
Život bez elektrospotřebičů si v dnešní době lze jen
těžko představit. Obklopují nás a staly se součástí
našich každodenních činností. Elektrozařízení však
obsahují množství materiálů, které pocházejí z neobnovitelných zdrojů. Jejich těžbou je významně zatěžováno životní prostředí. Pro zajištění sběru a recyklace vysloužilých elektrozařízení si naše obec vybrala
ke spolupráci kolektivní systém ASEKOL. Správná
recyklace výrobků totiž přináší životnímu prostředí
významnou úlevu. Jakým rozsahem naše obec přispěla k lepšímu životnímu prostředí, se dozvídáme
z environmentálního vyúčtování zpracovaného společností ASEKOL. Díky zodpovědné recyklaci vznikají úspory ve spotřebě elektrické energie, primárních surovin, vody, okyselování prostředí a produkci
skleníkových plynů.
Certiﬁ kát environmentálního vyúčtování vyčísluje přínos naší obce k ochraně přírody v roce 2021.
Vyplývá z něj, že díky množství námi odevzdaných
elektrozařízení jsme uspořili 34,02 MWh elektřiny, 3 173,08 litru ropy, 264,62 m3 vody a 5,83 tuny
primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů CO 2 ekv. o 18,79 tuny, a produkci
SO 2 ekv. (který zapříčiňuje okyselování prostředí)
o 584,89 kg.
Každý kus vytříděného elektra se počítá, což dokazuje příklad 100 vytříděných notebooků, které uspoří
10 MWh elektřiny. Takové množství odpovídá tříleté
spotřebě elektřiny rodiny žijící ve standardním bytu.
Za 100 kg vytříděných elektrospotřebičů se ušetří takové množství ropy, které by stačilo na výrobu benzínu pro cestu z Prahy do Paříže. Děkujeme všem, kteří
pečlivě třídí odpad a přispívají tak k ochraně životního prostředí.
Environmentální vyúčtování je vypočítáváno pomocí studie životního cyklu výrobku (tzv. LCA – Life
Cycle Assessment), která vypovídá o dopadech výroby a recyklace jednotlivých elektrozařízení na životní prostředí. Studie zohledňuje šest skupin elektrospotřebičů, jejichž zpětný odběr kolektivní systém
ASEKOL zajišťuje.
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Sdělení občanů
Rozloučení
ne 27. dubna zemřel pan Miloslav Mrkvička, milující manžel, otec, dědeček a hrusický masér. Bylo mu 83 let. Pan Mrkvička žil
ve své chalupě u potoka v ulici Urbanova čp. 58 víc
než padesát let.
Tam k němu také přicházeli pro pomoc lidé z širokého okolí. V mládí sice vystudoval strojní průmyslovku, ale brzy téměř přišel o zrak, a tak se vydal na
velmi dlouhou a krušnou cestu k nové profesi, kterou
zakončil zkouškami v masérské škole.
Říká se, že když vám něco Bůh vezme, někde jinde
vám to vrátí, a snad tomu tak bylo i u něj. Mohlo by tto potvrdit
lidí,
t dit mnoho
h lidí
kteří od něj odcházeli s napravenými zády.
Měl to štěstí, že mu celý život byla oporou jeho žena Jiřinka, jen díky jejímu každodennímu úsilí a práci mohl pomáhat ostatním.

D

FARNOST

České nebe – svatý Prokop
Narodil se kolem roku
970 v Chotouni u Českého
Brodu. Původně byl
slovanským světským knězem,
stal se benediktinem a později
(kolem roku 1009) se rozhodl
pro přísnější život poustevníka
v lesní pustině u Sázavy.
pomocí knížete Oldřicha
a jeho syna Břetislava I.
tam kolem roku 1032 založil klášter a stal se jeho
opatem. Zemřel na Sázavě 25. března 1053 a papež
Inocenc III. ho roku 1204 prohlásil za svatého. V sázavském klášteře se pěstovala až do roku 1096 slovanská bohoslužba jako dědictví po Velké Moravě.
V jeho životopise čteme: „Shromáždil u sebe několik
bratří zbožného života a mravů, kteří si duchovně rozuměli a žili ve vzájemné lásce a svornosti.“ Zdráhal
se stát opatem. Nakonec se nechal obměkčit prosbami,
domlouváním, přemlouváním. Ti, kdo mu byli poddáni, jej více milovali, než se ho obávali.
Svatý Prokop, původně světský kněz, se stal benediktinem a nakonec mnichem. Člověk potřebuje společenství i samotu. Svatý Prokop si více cenil samoty

S

než řeholního společenství. Samoty v tichu, samoty s Bohem,
která je tím nejkrásnějším společenstvím.
V dnešní době jsou velkoměsta
přelidněná, plná hluku. Někteří lidé rádi odjíždějí na venkov,
na chatu a vyhledávají ticho a samotu. Jiní tam ticho nehledají,
mají rádio, televizi apod. a tím se
o mnoho ochuzují. V tiché samotě
může člověk uvažovat o sobě a ještě více slyšet Boží
hlas.
Máme někoho, s kým si také duchovně rozumíme?
Prosme svatého Prokopa za náš národ, aby těch, kteří
si duchovně rozumí, v něm bylo co nejvíce.
Kéž i my, jako svatý Prokop, milujeme tichou samotu – společenství s Bohem.
P. S. Doporučuji návštěvu krásně opraveného sázavského kláštera. Navštívit jej můžete ať už jako
poutníci, či jako turisté (blíže na telefonu 776 229 671
nebo 777 907 980).
Žehná P. Ivan Kudláček,
farář mnichovicko-hrusické farnosti
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Vzpomínka na nezapomenutelnou osobnost
František Čihák (5. září 1910 – 19. července 1992)
19. července letošního roku uplyne již 30 let od chvíle,
kdy přesmutný hlas umíráčku z hrusického
svatostánku oznamoval, že zemřel
pan František Čihák z čísla popisného 30.
atřil k příslušníkům starobylého selského
rodu, který pocházel z nedalekého Struhařova
a v Hrusicích hospodařil již v první polovině
XVIII. století. V důsledku mnoha dějinných zlomů
a událostí prožil nesnadný život protkaný mnoha
ústrky a perzekucemi. Jako soukromý zemědělec byl
nuceně povolán na Slovensko k tzv. pomocným technickým praporům, kde sloužil od konce roku 1952
až do poloviny roku 1954, i když v té době živil početnou rodinu, jež byla rovněž vystavena mnoha perzekucím.
Až do roku 1958 hospodařil jako soukromý zemědělec. Potom se stal zaměstnancem nově ustaveného JZD, kde po mnohá léta pracoval jako neobyčejně
schopný a pracovitý agronom, kterého si všichni vážili
pro jeho znalosti, vědomosti, rozvahu a organizační
schopnosti. Jeho největším bohatstvím však byla jeho
početná rodina.
Pro nás, kteří jsme měli tu čest ho znát a spolupracovat s ním, byl pan František Čihák hlavně člověkem,
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který miloval svou rodnou ves. Byl velkým znalcem
historie Hrusic a především díla jejich nejslavnějšího rodáka, malíře Josefa Lady. Jeho kontakty s českým kulturním světem byly proto mnohočetné. Navíc
disponoval až encyklopedickými znalostmi z mnoha
oborů lidské činnosti. Velice rád se o tyto své znalosti
a vědomosti dělil s početnými turistickými návštěvami (z domova i ciziny) rodiště Josefa Lady, které při
prohlídkách obce provázel.
A nejen to. Po mnohá léta byl pan František Čihák
pilným dopisovatelem časopisu Hlas Hrusic a vskutku
důležitým spolupracovníkem, resp. oporou celé redakce. Čtenáři časopisu měli nesmírně rádi jeho příspěvky věnované hrusické historii a dílu Josefa Lady.
Kromě toho se vždy zapojoval do veřejného života
rodné obce a zvláště po roce 1989 i přes svůj vysoký
věk patřil k jeho výrazným postavám.
Pan František Čihák byl tedy nejen moudrý a vzácný člověk, ale také byl tím, kdo si v minulých dobách
zasloužil hrdé označení „písmák“ – tj. člověkem ovládajícím výborně rodnou řeč a psaný projev a disponujícím rozsáhlými znalostmi historie a všeobecným
kulturním rozhledem. Proto bezesporu patřil a patří
mezi nezapomenutelné a v jistém smyslu nenahraditelné osobnosti hrusické historie.
Jeho památce náleží nejvyšší míra cti a úcty!
Martin Hemelík st., kronikář obce

Z LADOVA

KRAJE

Jaro a léto v Ladově kraji
Na jaře jsme pochodovali
Tak je to za námi. Po dvouleté pauze proběhly v dubnu a květnu dva turistické pochody, které organizuje Ladův kraj spolu s obcemi a místními zájmovými
skupinami či organizacemi. Všem dobrovolníkům
ještě jednou skládáme obrovský dík! Pokud jste na
turistické pochody zavítali, věříme, že se vám putování za razítky po stezkách líbilo. Víme, stále je co
zlepšovat a pracujeme na tom. Konkrétně s panem
Zenklem z Mnichovic, iniciátorem projektu Mikešovy
stezky, připravujeme její revitalizaci. Už příští rok se

má dočkat velkých změn. Nebude to jen nové značení
a cedule, ale i nové trasy a odbočky na stezce. Více se
dozvíte už brzy.
Je libo inspiraci na výlet či akci?
Pokud si budete chtít prohlédnout fotograﬁe z proběhlých pochodů, třeba jako inspiraci pro váš výlet, najdete je snadno na webu Ladova kraje. Stejně tak tam
můžete v kalendáři akcí objevit zajímavou kulturní
či společenskou událost z celého našeho mikroregionu,
tedy z 25 obcí na jihovýchod od Prahy. Kalendář pra-
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Z LADOVA

KRAJE

Co nás čeká v létě
Od července startujeme druhý ročník letní strategické
hry. Jsme rádi, že vás loni
bavila, a proto ji obnovujeme.
Můžete do ní zapojit své známé či rodinu i z jiných obcí
a krajů, aby více poznali tento malebný kus země, tak jak
jej popsal právě Josef Lada.
Podrobnosti hry ještě ladíme,
ale včas se vše dozvíte v informačních centrech obcí Ladova kraje (Říčany, Mnichovice,
Kamenice, Senohraby, Mukařov, Velké Popovice), kde bude k vyzvednutí hrací
karta s pravidly, případně si ji budete moci stáhnout
na našem webu. Pravidla budou jednoduchá, v určitém časovém horizontu navštívit všechny (nebo většinu) obcí Ladova kraje a zjistit zde odpovědi na otázky
z tajenky. Po vyluštění pak výsledek zaslat a čekat
na výhru.

šími dvěma částmi, vznikla
před jedenácti lety z iniciativy
MAS Říčansko o.p.s., Posázaví
o.p.s. a obcemi Ondřejov, Kaliště a Senohraby. Informační
tabule jsou plné ilustrací Josefa Lady, jehož knížka Bubáci
a hastrmani byla pro tento
projekt velkou inspirací.
První 3,5kilometrová trasa
vede z Ondřejova do obce Kaliště a dozvíte se tu např. to,
jak funguje čistička odpadních vod, co je koloběh vody
či biotop louka, niva a les.
Naučíte se určovat stopy zvířat a zjistíte, co je to potravní řetězec. První zastavení
má název Čistička odpadních
vod, druhé Louky, třetí Údolní
niva a poslední Lesy, háje, remízky, liniová a rozptýlená zeleň. Trasa končí v Kališti na návsi, kde je dětské hřiště. Pokračovat do druhé
části stezky můžete, když přejdete po silnici do obce
Lensedly, ale o té zase příště.
Tak ať je vám v Ladově kraji
hezky.
Mějte pohodové letní dny!

Představujeme nebo připomínáme
i jiné než svazkové „ladovské“ stezky
Na červen si dovolujeme doporučit první část naučné
stezky Vodnické vycházky. Ta celá, i se svými dal-

Hanka Bolcková
www.laduv-kraj.cz
facebook.com/laduvkraj
instagram.com/laduvkraj

videlně aktualizujeme a akce
z regionu umísťujeme i na ladovský facebook a instagram.
Žádná zajímavá událost by
vám tedy neměla uniknout.

Hrusický dobroběh již počtvrté
Tentokrát pro terapeutické centrum v Říčanech
Místní spolek Hrusický dobroběh
ve spolupráci s obcí budou také
letos organizovat v pořadí již
4. ročník Hrusického dobroběhu,
a to 10. září.
ěh bude opět součástí Poháru Ladova kraje a výtěžek
z něj půjde na dobročinné
účely, tentokrát pro terapeutické
centrum Modré dveře v Říčanech.
Toto centrum je tu pro všechny,
kteří hledají psychickou stabilitu
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v životě a potřebují k tomu odbornou pomoc či podporu. Jejich
klienty jsou také občané naší obce.
Zázemí běhu (start i cíl) bude
na fotbalovém hřišti a akce se bude
konat po většinu dne a její součástí
bude také doprovodný program.
Opět jsou naplánované tři trasy – 12 km, 5 km a trasa pro děti.
Organizace akce bude jako v minulých letech vyžadovat spolupráci s dobrovolníky. Při minulých
ročnících velmi pomohly hrusické
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spolky, čehož si opravdu vážíme.
Věříme, že pomohou také letos.
Zveme jak běžce, tak všechny
sousedy v Hrusicích.
Registrace bude probíhat opět
na www.hrusickybeh.cz.
Ivana Plechatá

RŮZNÉ

Inzerce

Hledám pomoc

při úklidu domu
a drobných pracích na zahradě
v Hrusicích.
V případě zájmu volejte prosím na tel. 605 287 807.

Uzávěrka dalšího čísla
Hlasu Hrusic bude

10. června 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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