První písemná zmínka o Hrusicích je uchovaná v panovnickém dekretu Přemysla Otakara I., vydaném na Pražském hradě 17. ledna 1205.
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Dětský den
Prolézt tunelem,
udělat kotrmelec
a prohodit míč
obručí – tyto úkoly
čekaly na děti
na prvním z patnácti stanovišť,
které pro ně v sobotu
4. června připravily hrusické spolky
na fotbalovém hřišti.
ktivity tradičně
prověřily
fyzickou zdatnost, zručnost i znalosti dětí. Část aktivit

A

sse nesla v duchu jedn
notlivých pořadatellů – slalom s fotbalov
vým míčem a střelba
n
na bránu, hasičský
ú
útok a za myslivost
sstřelba ze vzduchovk
ky či určování strom
mů a lesních zvířat.
C
Celá akce se velmi
v
vydařila. Na začátku
ssice trochu sprchlo,
a
ale pak už pěkné počassí vydrželo až do koncce. Na stanovištích se
n
netvořily velké fronty
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a všestrannost aktivit zaručila,
žže se muselo dobře bavit každé
d
dítě. Jako každý rok měly děti
k dispozici občerstvení zdarma
a sladkou odměnu za splněn
né úkoly. Navíc byl dětský den
ttentokrát obohacen o doprovodn
ný program v podobě policejní
h
hlídky s ukázkou výstroje a pollicejního vozu, což bylo zpestřen
ním hlavně pro tatínky. Nově
b
byla akce zakončena řáděním
v pěně, kterou na louku vedle
h
hřiště nafoukali hasiči. Děti se
d
do pěny nadšeně vrhly, takže
v mžiku byla louka plná sněhulláků.
Redakce

Poděkování

se na organizaci dětského dne podíleli – dobrovolníkům z řad spolků (HASIČI, MYSLIVCI, FOTBALISTI a HRUSICKÝ DOBROBĚH)
i všem ostatním. Dětem a rodičům děkujeme
za hojnou účast a skvělou atmosféru.
Martina Procházková

Srdečně děkujeme obci Hrusice a hrusickým
spolkům (HASIČI, MYSLIVCI, HRUSICKÝ
DOBROBĚH) za ﬁnanční příspěvky na pořádání dětského dne. Bez jejich ﬁnanční podpory
by se tato tradiční akce nemohla uskutečnit.
V neposlední řadě patří poděkování všem, kteří

Zasedání zastupitelstva
Vybíráme některé body ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 14. června 2022
(kompletní zápis ze ZO, včetně příloh, najdete na www.obec-hrusice.cz).
Zastupitelstvo se na svém zasedání zaobíralo těmito
body:
Na návrh výběrové komise souhlasilo s vítězem veřejné zakázky na výměnu oken v budově obecního úřadu, kterým se stala společnost Apida, s.r.o., za cenu
290 000 Kč bez DPH. Komise vybírala ze sedmi nabídek a doporučila nejlevnější variantu.
Na návrh výběrové komise souhlasilo zastupitelstvo
s vítězem veřejné zakázky na změnu vytápění v budově obecního úřadu z lokálních plynových topidel
(„vafky“) na centrální vytápění s ohřevem vody pomocí tepelného čerpadla. Komise vybírala ze dvou
nabídek a doporučila Petra Těšínského. Cena zakázky je 1 237 261 Kč bez DPH.

S ohledem na nutnou intenziﬁkaci čistírny odpadních
vod (ČOV) v Senohrabech, do které je napojená i hrusická splašková kanalizace, souhlasilo zastupitelstvo
s uzavřením smlouvy o spolupráci mezi obcí Hrusice
a obcí Senohraby na spoluﬁnancování intenziﬁkace
ČOV ve výši 8 638 438 Kč. Obec Hrusice zároveň potřebuje navýšit kapacitu na ČOV z 900 EO (ekvivalent
osob – označuje míru znečištění vyprodukovanou jedním obyvatelem zpravidla za 1 den) na 1 300 EO.
Zastupitelstvo souhlasilo s bezúplatným převodem
pozemků parc. č. 161/1, 162/1, 163/3-4 v k. ú. Hrusice
do majetku obce Hrusice. Tento převod je nutný proto, aby obec mohla zajistit přístupovou komunikaci
pro nemovitosti ulice Zahradní a umístit do komu-
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nikace vodovod a kanalizaci pro tyto nemovitosti.
Zastupitelstvo se následně bude zabývat obecně závaznou vyhláškou, ve které stanoví cenu za zhodnocení pozemku dotčených nemovitostí, které se budou
následně moci připojit na nově vybudované řady.
Vyhláška musí být schválena nejpozději do jednoho
roku od kolaudace vodovodu a kanalizace a bude se
týkat jen této lokality, je to jediný legální způsob, jak
vybrat nějaké ﬁnance do infrastruktury, připojovací
poplatky jsou nezákonné.
Zastupitelstvo souhlasilo s poskytnutím dotace na žáka pro speciální ZŠ Říčany, kterou navštěvuje pět našich dětí, a to ve výši 27 165 Kč.
Zastupitelstvo na návrh provozovatele kanalizačního
řadu (VHS Benešov) nesouhlasilo s navýšením ceny

stočného s platností od 1. července 2022 o 4,89 Kč/m3.
Důvodem žádosti o navýšení je razantní nárůst ceny
za el. energii na ČOV. Zastupitelstvo s ohledem na skutečnost, že za své dosavadní volební období 2019–2021
hospodařilo s přebytkem více než 9 mil. Kč, rozhodlo,
že nepokryté náklady za el. energii ve výši 189 658 Kč
bez DPH budou uhrazeny z rozpočtu obce Hrusice,
tedy bez dopadu na koncové zákazníky.
Zastupitelstvo schválilo změnu rozpočtu, rozpočtové
opatření č. 2/2022. Rozpočtové opatření se týká navýšení prostředků na dopravní obslužnost (autobusy
pražské integrované dopravy).
V červenci ZO zasedat nebude, termín zasedání
zastupitelstva v srpnu bude oznámen obvyklými cestami.

Zprávy z obecního úřadu
Nová autobusová zastávka
V úterý 21. června 2022 proběhlo místní šetření s organizátorem pražské integrované dopravy ohledně
zřízení nové zastávky autobusu „Hrušov“ na lince 651
a to na ulici Hlavní u křížení s ulicí Ke Schodům. Z pohledu organizátora dopravy není problém od nového
jízdního řádu zastávku zřídit. Záležitostí se tak bude
zabývat zastupitelstvo.
Uzavření průtahu obcí Senohraby a městem
Mnichovice. V průběhu léta nás čekají uzavírky
v sousedních obcích.
Obec Senohraby – od 20. června je uzavřena krajská
silnice č. III/6031 (ulice Hlavní). Z důvodu opravy je
zcela uzavřen most vedoucí přes silnici I/3, uzavírka
potrvá do konce prosince 2022. Současně bude zahájena stavba opěrné zdi u restaurace U Andělů. Z důvodu stavby bude v tomto úseku komunikace Hlavní
neprůjezdná v obou směrech nejspíše do poloviny září
letošního roku.
Město Mnichovice – v průběhu července dojde k úplné uzavírce v ulici Ondřejovská, a to v místech u ČOV
Mnichovice, kde se buduje nový chodník. Uzavírka by
měla trvat cca tři týdny. Objízdné trasy povedou přes
Myšlín, a to včetně autobusu PID.
S ohledem na uzavírky upozorňujeme, že obecní úřad
Hrusice není ze zákona zmocněn udělovat výjimky
z dopravního značení, tedy povolovat průjezd ulicí
Pod Kouty. Po dobu uzavírek bude silnice ještě více
kontrolována PČR, která bude dohlížet na respektová-

ní zákazu vjezdu. Silnice není bezpečnostně ani kapacitně schopna pojmout již tak přetíženou dopravu.
Výstavba vodovodního přivaděče vodojem Peleška – vodojem Hrusice
Projekt napojení Hrusic na Želivku zdárně pokračuje,
v tuto chvíli nám chybí již jen poslední souhlas tří majitelů jednoho pozemku pro to, abychom mohli zažádat
o územní rozhodnutí a začít projektovat.
ČOV Senohraby
Obec Hrusice uzavřela v roce 2010 Smlouvu o zajištění
napojení kanalizace do ČOV Senohraby. V roce 2010
byla ČOV dimenzována na 2 200 EO (1 300 pro Senohraby a 900 pro Hrusice). V roce 2012 zastupitelstvo zadalo zpracování nového územního plánu, který umožňuje navýšení obyvatel a tím navýšení EO
až na 1 540 EO.
Jelikož senohrabská ČOV je na své kapacitě a zároveň je technologie již zastaralá, rozhodlo senohrabské zastupitelstvo o rozšíření ČOV a zároveň o intenziﬁkaci stávající ČOV. Celkové náklady na tuto
akci se předpokládají ve výši 71 mil. Kč. Senohraby
na tuto akci získaly dotaci ve výši 64,62 %. Zbylých
25 mil. Kč je nutné doﬁnancovat. Proto se uskutečnilo
společné setkání starostů obcí Hrusice a Senohraby
a několika dalších zastupitelů ze Senohrab a zástupců z hotelu Sen, kde se řešila otázka spoluﬁnancování. Na schůzce bylo dohodnuto, že Hrusice ve ﬁnále
potřebují 1 300 EO a že Senohraby uhradí náklady
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za Hrusicemi po většinu času nevyužívaných 300 EO,
tím se naše spoluúčast podařila snížit z požadovaných
10,2 mil. Kč na 8,6 mil. Kč s tím, že splátky budou rozloženy do tří let, abychom vše dokázali uhradit v rámci rozpočtu. Dobrá zpráva je, že naše plnění bude
ještě s největší pravděpodobností poníženo o DPH,
tedy platba bude ještě nižší. Výsledná dohoda plateb
(ještě kalkulována s DPH), která vznikla na základě
přepočtu celkové částky na EO, kdy 1 EO má cenu
7 853,125 Kč, je tedy tato:
• Hrusice – 8 638 438 Kč
• Senohraby 12 491 565 Kč
• Hotel Sen 4 000 000 Kč
Do budoucna vyvstává otázka, zdali půjde, aby se Hrusice i majetkově zapojily do spoluvlastnictví ČOV, abychom investovali do svého majetku a v rámci platby
stočného mohli tvořit rezervy pro obnovu infrastruktury na ČOV, protože za cca deset let se bude muset
technologie znovu obnovit, jelikož splašky s technologií dělají své.
Dotace
V tomto roce jsme podali několik žádostí o poskytnutí

dotace, zde jsou průběžné výsledky:
• Z MAS Říčansko jsme získali dotaci ve výši 89 tis. Kč
na IT vybavení pro naši mateřskou školu.
• Od Krajského úřadu jsme obdrželi dotaci ve výši
60 tis. Kč na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku.
• Stále čekáme na rozhodnutí SFDI, zdali nám poskytnou dotaci na rekonstrukci a novou výstavbu
chodníků. V tuto chvíli máme do konce roku povinnost napravit stav nepovolené stavby chodníků v naší
obci. O znění rozhodnutí budeme informovat v příštím čísle HH.
• Bohužel jsme obdrželi rozhodnutí o neposkytnutí dotace na opravu ulic Na Hrádka v hodnotě
7,5 mil. Kč. Z 1 238 podaných žádostí na obnovu
místních komunikací bylo ze strany Ministerstva
pro místní rozvoj uspokojeno pouze 135 projektů. Povrch komunikace tak budeme muset řešit podobnou
formou, jako je povrch Hubačovské či Na Šmejkalce,
tedy ﬁnišerem položený recyklát zastříkaný asfaltovou emulzí s částečným odvodněním komunikace,
zvláště ve spodní části k ulici U Potoka, protože současný stav je již opravdu neudržitelný.

Zprávy z MŠ

ŠKOLKA
Vážení čtenáři,
skončil další školní rok
v naší školce. Děti, které se
chystají ukončit docházku
u nás a odchází do základních škol, jsme pasovali
na školáky.
řejme jim všem hodně
štěstí a úspěchů při plnění nových úkolů. Letos jich
odchází jedenáct. Do základní
školy v Mnichovicích nastupují
– Tomáš Tošovský, Toník Kunt,
Zuzka Hlavatá a Terezka Černá, do základní školy v Ondřejově – Marek Jurásek
a Ema Procházková, do základní školy v Senohrabech
– Matěj Musil, Ondra Skalický, Honzík Dufek a Matylda Mrázková a do základní školy ve Stříbrné Skalici – Lenka Plzáková.
Co jsme ještě zvládli? Vystoupili jsme s dětmi na Vítání občánků – v pátek 24. 6. na obecním úřadu. A teď

P

už se těšíme na prázdniny.
Na závěr bych chtěla poděkovat všem, kteří nám
v naší práci pomáhají.
Ze školky vám všem přejeme krásné sluníčkové léto.
Lenka Rajdlová, Zdeňka Vinklárková, Kačka Horková,
Šárka Brummerová, Edita Matuskowiesová
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Zprávy ze Sokola
Vážení čtenáři Hlasu Hrusic,
v minulém článku jsem psal o úspěšném započetí
výstavby nového zázemí na fotbalovém hřišti, o složitosti jednání s poskytovatelem dotací, o příkladné
spolupráci s obcí Hrusice, o cílech, které bychom rádi
naplnili po dokončení výstavby atd. Výstavba zdárně
probíhá a roste. Všichni doufáme v její brzké dokončení a předání do užívání.
Nyní mám radost, že vás mohu informovat o dalších
aktualitách v našem konání. Díky vstřícnému přístupu majitelů stavebních pozemků za hřištěm směrem
ke hřbitovu se nám povedlo za výrazného přispění Davida Zoubka uzavřít dohodu o dočasném užívání těchto prostor za účelem provozování tréninkových aktivit.
Téměř obratem byla plocha oseta travním semenem
a zanedlouho ji můžeme začít využívat. Důvod je jednoduchý. S rostoucím počtem mládežnických týmů a dětí
obecně není kapacita fotbalového hřiště dostatečná
k pokrytí poptávky. Díky vzájemné spolupráci s místními dobrovolnými hasiči budou navíc prostory využívány
také mládežnickým oddílem hasičů. Z důvodu rozšíření
skladových prostor hasičské jednotky byla přenechána
k užívání jedna z buněk, která původně sloužila fotbalistům. I z toho je vidět, že nám velmi záleží na udržení
vzájemné spolupráce a jsme rádi, že obec žije.
V průběhu měsíce května, kdy je největší potřeba
sekání trávy, nám vypověděla službu vřetenová sekačka. Po zrevidování jejího stavu technikem zněl závěr:
„Neopravitelná“. Několikrát jsme zkusili posekat hřiště traktůrkem s rotačním bubnem, ale po zjištění, že

ZAJÍMAVOSTI
Z HRUSIC

sekání trvá místo tři čtvrtě hodiny čtyři hodiny při
několikanásobně vyšší spotřebě pohonných hmot a dramaticky horší kvalitě výsledku, jsme museli reagovat
a pořídit nový stroj. Zde si dovoluji vyzdvihnout přístup
dlouholetého člena Sokola a obyvatele obce pana Františka Čiháka, který tento nákup velkoryse zabezpečil.
Na oplátku jsme se dohodli o směně pozemků okolo sokolovny, které jsou stejně dlouhodobě užívány pro obsluhu zemědělských staveb a Sokolu patří historicky
zápisem v katastru nemovitostí. Hodnota směňovaných
pozemků zdaleka nedosahuje ceny stroje, pan Čihák
nicméně nabídl, že tuto cenu je ochoten uhradit s tím,
že bude sekačka pořízena. Následně budou provedeny
náležité nutné procedury pro dokončení celé transakce.
S demolicí původního zázemí současně vzrostla poptávka po prostorech v sokolovně za účelem konání
jednorázových akcí, jako jsou oslavy narozenin a jiných
příležitostí. Abychom do budoucna předešli případným
nedorozuměním při úklidu a vrácení prostředí do původního stavu, domluvili jsme se s paní Evou Hruštincovou, která vede v sokolovně školu, na pořízení fotodokumentace požadovaného stavu s tím, že bude k dispozici
ve výčepu v sokolovně a na obecním úřadě. Povinností každého, kdo si sokolovnu vypůjčí, je zajistit, aby se
vše nacházelo na svých místech. Myslím, že je v zájmu
všech, aby bylo vše podle představ obou stran.
Závěrem mi dovolte, abych vám popřál krásné léto
a příjemný čas strávený na zasloužených dovolených.
Za TJ Sokol Hrusice
Honza Novák, předseda

Letní akce v Památníku Josefa Lady
a jeho dcery Aleny v Hrusicích

Letní akce v Památníku Josefa Lady
a jeho dcery Aleny v Hrusicích.
a toto léto jsme pro vás
po dvouroční pauze připravili
několik akcí na naší krásné
zahradě. 24. června se konala Svatojánská noc – akce pro děti se soutěžemi a hledáním pokladu pod zlatým
kapradím.
ři
ili malý
lý
Pro milovníky výtvarné tvorby jsme připravili
kurz kresby a malby – bude se konat každý čtvrtek
v červenci od 10.00 do 12.00 hodin. Na tuto akci je nutné se předem přihlásit.
O Velikonocích měla velký úspěch návštěva Čtyř-

lístku z Doks, se kterým jsme navázali spolupráci v loňském roce.
A tak za námi Čtyřlístek dorazí letos ještě jednou, a to 31. července.
Na tuto akci je vstup zdarma.
Podrobnosti o všech akcích najdete na FB stránce Památník
Josefa Lady a jeho dcery Aleny
a na stránkách https://hrusice.mu-

N

b
d
/ /
zeumbrandys.cz/cz/
https://www.youtube.com/channel/UCDgPhGgZYZSmfNKTZR3biDw/featured.
Těšíme se na vaši návštěvu.
Blanka Šubrtová
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Dobrovolný svazek obcí Ladův kraj
Svazek obcí, Masarykovo náměstí 83, 251 01 Říčany,
Kancelář: Říčany, Olivova ul. 1800/2
Kontakt: Bc. Hana Bolcková, tel.: 731 102 739
hana.bolckova@laduv-kraj.cz

hledá
manažera/manažerku svazku Ladův kraj
Výše úvazku: plný úvazek (min. 0,8)
Místo výkonu práce: Říčany a celé okolí mikroregionu, částečně i práce z domova
Hrubá měsíční odměna: dle výše úvazku, max.
50 000 Kč brutto
Pracovní náplň:
• Organizace a koordinace svazkových projektů:
– revitalizace stezek a cyklostezek, včetně mobiliáře,
návrhy, zpracování a řízení realizace nových propojek
a prodloužených tras mezi obcemi,
– supervize údržby stezek, cyklostezek a mobiliáře,
dotační poradenství,
– dokončení projektu podpory lokální ekonomiky
SMO ČR.

• Zajišťování meziobecního sdílení dobré praxe:
– reprezentace a zapojení svazku v rámci SMO ČR
a jiných odborných organizací, sběr podnětů pro dlouhodobé i dílčí projekty, vedení a reporting těchto činností.
• Řízení či supervize dotačních projektů svazku:
– hledání dotačních výzev pro svazek zaměřených
zvláště na stezky a cyklostezky.
• Agenda tajemníka svazku:
– zajišťování administrativní činnosti, v souladu se
zákonem o obcích, podle kterého se svazek řídí,
– podklady pro daňovou evidenci, účetnictví a audity,
komunikace s krajským úřadem apod.
Požadujeme: kompetence, zkušenost s řízením projektů a dotační agendou vítána, otevřenost k novým
výzvám, zodpovědnost, spolehlivost, komunikativnost, řidičský průkaz skupiny B.
Nabízíme: notebook, telefon, práci i z domova, pestrou agendu, práci v malebné přírodě.
Motivační dopis, stručný životopis a fotograﬁi
posílejte na výše uvedený kontakt do 31. 7. 2022.

Dělo se v červnu
V prvním letním měsíci se v naší obci uskutečnilo několik pěkných akcí,
při kterých jsme měli možnost se setkat a popovídat si, možná si i trochu postěžovat na to, jak všechno zdražuje, nebo si vyměnit tipy na letolené či se společně odreagovat a zasmát u ohně či ﬁlmolmo
ní výlety a dovolené
vého plátna.
Zde je několik
fotograﬁí.

Letní
kino
v neděli 26.
června, tentokrát se promítala nová česká
á letní komedie Srdce na dlani
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No
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Vítání
občánků
Víítáníí obč
V
bčá
ánků
ků na OÚ – úvodní
úvod
dníí vystoupení
vystoupe
t
níí dětí
dět
ětíí
z MŠ Hrusice
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FARNOST

České nebe – svatý Vít
ocházel snad ze Sicílie a za Diokleciánova pronásledování (kolem roku 304) zemřel v mladém
věku mučednickou smrtí v jihoitalské Lukánii.
Úcta k němu je prastará (už v 5. století), ale o jeho
životě nemáme spolehlivých zpráv. Část jeho ostatků
byla uchovávána (od roku 836) v klášteře Korvey nad
Weserou, odtud dostal jeho rameno sv. Václav a uložil
ho v hlavním pražském kostele, nesoucím jeho jméno. Další ostatky přinesl do Prahy Karel IV. (1355)
z Pavie.
Z promluvy svatého papeže Pavla VI. k mládeži
o vzoru ve svatém Vítu: Buďte svědky své víry! Žijte
a hlásejte – při vší úctě k přesvědčení druhých – křesťanský životní názor skutky, slovy, se vší prostotou
a radostí, s odvahou, bez ústupků a bez zbabělosti.
K hlásání evangelia vás uschopňují právě charakteristické rysy vašeho věku. Máte v sobě přirozenou
náplň radosti a optimismu, hlásejte tedy radost, která

P

Z LADOVA
KRAJE

Objevujte krásy obcí Ladova kraje,
najděte poklad a můžete vyhrát ladovské tričko!

bjevujte krásy obcí Ladova kraje, najděte poklad
a můžete vyhrát ladovské
tričko! Pokud jste loni nestihli naši
letní hru, zahrajte si ji letos. Jedná
se o putovní hru po obcích Ladova
kraje s názvem „Ladovský poklad“.
Nově bude probíhat déle než celé
léto. Hra začíná prvního července
a končí až na konci října. Pusťte se
tedy v klidu do putování po pětadvaceti obcích Ladova kraje. Stačí
si stáhnout a vytisknout instrukce a podklady z našich webových
stránek. Čekají vás hezké výlety,
poznáte spoustu zajímavých míst
a v ladovských informačních centrech vám ukážou, kde se skrývá poklad. Kousek si budete moci
odnést domů, a pokud necháte na
sebe kontakt, postoupíte do slosování o ladovské tričko.
Do hry se mohou zapojit i ti, co se
jí účastnili už loni. Stačí, aby si
udělali výlet a z jednoho loni nena-

O

plyne z evangelia a je v souzvuku i s tajemstvím kříže.
Hlásejte to paradoxní štěstí, vyjádřené v blahoslavenstvích. Ohlašujte nový svět, který započal Kristus
a který je možné uskutečnit navzdory omezeným tužbám konzumní společnosti.
Mládež miluje pravdu a upřímnost a zavrhuje pokrytectví a lež. S takovým přesvědčením, hluboce evangelijním, veďte své přátele k tomu, aby odmítali jakékoliv
formy klamu a hledali ve všem pravdu.
Mladý věk je mimořádně otevřený okouzlujícímu volání lásky. Nuže, hlásejte pravou lásku, takovou, která
se nezaměňuje za sobecký požitek, ale vzkvétá dáváním
sebe samého. Zasévejte kolem sebe vysoké hodnoty „civilizace lásky“: solidaritu, bratrství, důstojnost lidské
osoby, překonávání jakékoli diskriminace a segregace,
službu spravedlnosti, pevné odhodlání budovat mír.
Žehná P. Ivan Kudláček,
farář mnichovicko-hrusické farnosti

vštíveného místa nám poslali fotku sebe či svého soutěžního týmu.
Tím místem může být nová obec,
která se v lednu připojila ke svazku obcí Ladův kraj. Indicií pro ni je
LESNÍK, DESKA, STUDÁNKA.
Fotograﬁe se jménem, adresou
a e-mailem zašlete do 31. 10. 2022
na e-mail: info@neohrano.cz a budete také zařazeni do slosování
o ladovské tričko.
Představujeme nebo
připomínáme i jiné než
svazkové „ladovské“ stezky
Minule jsme vám přiblížili první
část naučné stezky Vodnické vycházky. Dozvěděli jste se, že vznikla před jedenácti lety a má celkem
tři části. První část má 3,5 kilometru a vede z Ondřejova na náves
obce Kaliště, kde je dětské hřiště.
Pokračovat do druhé 2,5kilometrové části stezky můžete, když
přejdete po silnici do obce Lensed-
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ly. Zdejší náves je vesnickou památkovou zónou. Páté zastavení
je umístěno na vyhlídkovém místě na vrchu Horka (451 m n. m.).
Odtud se turistům naskýtá výhled
na Lensedly, Hrusice, Mirošovice,
ale i Senohraby. Díky panoramatické mapě se snadno zorientujete.
Šesté zastavení, které vám přiblíží
řemesla našich předků, je umístěno ve stínu mohutných památných
lip. Sedmé zastavení je u místního
kulturního domu, kde se každoročně v květnu konají oslavy jara
- Máje. Je věnováno českým svátkům a tradicím a ani tady nechybí
ilustrace Josefa Lady. Když budete
dál pokračovat po zelené turistické značce do Hrušova, navážete
na poslední část Vodnických vycházek, ale o té zase příště.
Tak ať nám je v Ladově kraji hezky!
Hanka Bolcková
www.laduv-kraj.cz

RŮZNÉ

Ladův soubor na Ladovských hrátkách i v Hrusicích
ako každým rokem, tak i letos
se 28. května uskutečnil Pochod kocoura Mikeše z Hrusic
do Říčan. Program lákal pochodníky jak v Hrusicích, kde si děti mohly zasoutěžit nebo namalovat hrníček, tak i třeba v Říčanech, kde se
konal na Lázeňské louce dětský den
aneb Ladovské hrátky o století zpátky. Vzhledem k tomu, že náš soubor
nese název Josefa Lady, nemohli
jsme tam chybět…
Od rána do 13 hodin starší dívky ze souboru zajišťovaly herní
stanoviště v Hrusicích. Pomáhaly
příchozím dětem a dospělým plnit
úkoly jako nošení vajíčka na lžičce, hod šiškami do koše nebo jízda
na trakaři. Ti menší
– kluci i holky - zpívali
a hráli hry, do kterých
zapojovali kolemjdoucí
děti. Odpoledne jsme se
přemístili do Říčan na
Ladovské hrátky, kde
jsme zvládli hodinové
ě proložené
l ž é dět
ký i ttanečními
č í ih
i
vystoupení – tance a písně
dětskými
hrami.
Počasí nám tentokrát moc nepřálo, byla zima a foukalo. Holky
tak namísto plánovaného hraní naboso musely vytáhnout vlněné
plédy, které se nosí ke krojům
obvykle v zimě.
Organizace byla perfektní – jak
ze strany obce, tak i Ladova kraje
a Říčan. Zajistili dětem ze souboru občerstvení i odvoz, aby stihly
být na obou místech včas.
Pokud máte děti, které by se
rády přidaly k našemu souboru,
ozvěte se nám!
Kontakt: Andrea Stocková,
vedoucí souboru,
tel.: 606 652 537
FB: @laduvsouborHrusice
(PB)

J

Uzávěrka dalšího čísla
Hlasu Hrusic bude

12. srpna 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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