První písemná zmínka o Hrusicích je uchovaná v panovnickém dekretu Přemysla Otakara I., daného na Pražském hradě 17. ledna 1205.
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Od 5. října 2020 je pro celé území České republiky vyhlášen nouzový stav.

Zase bude lépe…
Vážení občané,

blíží se vánoční svátky a závěr roku 2020, který byl
jedním z nejtěžších roků v novodobé historii. Prošli
jsme zkouškou odolnosti, trpělivosti, odpovědnosti jednoho vůči druhému, začali jsme si více vážit sounáležitosti a vzájemné podpory. Na některé tato zkouška
dopadla velice tvrdě. Děkuji všem, kteří se zasloužili
o to, že jsme se i v Hrusicích dokázali se všemi problémy s menším či větším úspěchem vyrovnat a zároveň
pomáhat potřebným.
Blíží se období nejkrásnějších svátků v roce. Po mnoha letech se nepotkáme osobně. Nedáme si společně
svařené víno na tradičním vánočním zastavení. Věřím, že ale i tato doba má svá pozitiva, protože si o to
více budeme moci užít svých rodin, svých nejbližších.
Možná prožijeme vánoční svátky podobně jako v malbách Josefa Lady, skromně, ale důstojně.
Přeji vám skutečně požehnané prožití vánočních
svátků a věřím, že mimořádné události, které různou
měrou poznamenaly každého z nás, společně zvládneme a rok 2021 bude zase lepší!
Petr Sklenář, starosta

Váš názor nás zajímá!

P

řipravili jsme pro vás již dvacáté třetí číslo
hrusického měsíčníku. Zařazujeme do něj pravidelné rubriky a snažíme se přinášet i nová
témata. Byli bychom rádi za zpětnou vazbu od vás
čtenářů. Jaké články se vám líbí, které méně? O čem
nebo o kom byste se rádi dočetli? Dozvídáte se z Hlasu

Hrusic všechny potřebné informace o chodu obce?
Vaše názory a hodnocení nám můžete poslat e-mailem na hlashrusic@obec-hrusice.cz nebo napsané ručně vhodit do krabice, která bude k dispozici v obchodě
u Hubínků do konce ledna 2021. Děkujeme!
Redakce
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Aktuality z obecního úřadu
• Napojení obecního úřadu na kanalizační řad
Obecní úřad a hasičská zbrojnice se konečně dočkaly
napojení na kanalizaci. Jak už v naší obci bývá zvykem, řada prací byla provedena dobrovolně – bez nároku na odměnu. Poděkování tak patří zejména J. Uhlířovi za bezplatné vyhrabání, S. Čihákovi za bezplatné
zapůjčení bagru a dále pak J. Vávrovi nejst., D. Čihákovi, P. Těšínskému a P. Populemu. Jak lze vidět z fotky, i pan starosta si každodenní záplavu administrativy zpestřil prací s lopatou.

• Dílčí přezkoumání hospodaření obce
Proběhlo 11. listopadu 2020 v budově OÚ. Obci byly
auditory z krajského úřadu vytknuty zejména některé formální nedostatky týkající se inventury majetku
obce. Tyto nedostatky budou opraveny k datu finální
kontroly hospodaření obce za rok 2020, která je plánovaná na březen/duben příštího roku.
Rozpočet obce
Aktuální stav na bankovních účtech k 30. listopadu
2020
Běžný účet ČS
15 950 366 Kč
Účet ČNB
6 615 570 Kč
Pokladna
7 306 Kč
Celkem
22 573 242 Kč
Úvěrový účet ČS:
-4 795 132 Kč
(splácení úvěru za vybudování kanalizace v obci)
Čerpání rozpočtu k 30. září 2020
Příjmy
11 692 289 Kč
(plán k 31. 12. 2020: 14 181 100 Kč)
Výdaje
7 494 740 Kč
(plán k 31. 12. 2020: 14 989 000 Kč)
Rozpočet na rok 2021
Na prosincovém zastupitelstvu vedení obce předložilo

rozpočet na rok 2021 v těchto celkových parametrech:
Příjmy
11 456 663 Kč
(pro srovnání v r. 2020 bylo plánováno s příjmy ve výši 14 181 100 Kč)
Výdaje:
19 035 000 Kč
(pro srovnání v r. 2020 bylo plánováno s výdaji ve výši
14 989 000 Kč)
Rozdíl:
7 578 337 Kč
Vedení obce úmyslně odhaduje příjmy z přerozdělení
daní velmi přísně. Současné státní výdaje na opatření proti covidu-19 a na podporu ekonomiky výrazně dopadnou nejen na schodek státního rozpočtu,
ale také na příjmy obcí. Rozdíl mezi příjmy a výdaji
ve výši více než 7,5 mil. Kč v představovaném rozpočtu je způsoben tím, že v příjmech nelze zohlednit očekávané dotace, a to jednak ty, co již máme přislíbeny,
jednak ty, o které budeme teprve žádat. Jako příklady lze uvést investici za 5,7 mil. Kč na opravu místní komunikace Na Hrádka nebo částku 750 tis. Kč
na částečnou rekonstrukci OÚ (zejména vybudování
veřejného WC nebo výměnu oken a dveří). Bez přiznání dotací si tyto investice nemůžeme dovolit.
• Vodné a stočné od 1. ledna 2021
Na základě přepočtů a návrhu provozovatele vodovodu a kanalizace, společnosti VHS Benešov, bude
od 1. ledna upravena cena stočného.
Vodné zůstává stejné jako v roce 2020, tedy 2,23 Kč/m3
včetně DPH.
U stočného dochází k navýšení, do kterého se promítají náklady provozovatele na opravy, degenerace přečerpávacích stanic a nárůst cen energií. Cena
stočného se navýší o 2,19 Kč/m3, tedy na 42,82 Kč/m3
včetně DPH.
• Odpadové hospodářství
S ohledem na schválenou novelu odpadového zákona
a nárůstu cen za nakládání s odpady jsme byli nuceni
navrhnout na zastupitelstvu zvýšení cen za likvidaci komunálního odpadu. Ceny za 120l nádoby se naposledy měnily v roce 2013. Návrh je postaven tak,
aby občané byli motivováni k třídění odpadu. K tomu
slouží i možnost mít vlastní nádoby na plast, papír
a bioodpad u svých nemovitostí. Návrhy cen jsou tedy
900 Kč za 120 l / měsíční svoz, 1 800 Kč za 120 l / svoz
1x za 14 dnů. U nádob o objemu 240 l je to 1 800 Kč,
resp. 3 600 Kč – dle frekvence svozu. Poplatek pro obyvatele, kteří vlastní nemovitost, ale nemohou být obsluhováni svozovou společností, je navržen na 900 Kč. Stejná
výše, tedy 900 Kč, je navržena i pro vlastníky bytové
jednotky SVJ nebo v obecních bytech. Platby za popel-
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nice bude možné provádět od 2. ledna 2021 přes bankovní účet, hotově nebo kartou na OÚ.
Termíny svozů zůstávají stejné, tedy vždy v sudém
týdnu (bioodpad v lichém). První svoz směsného komunálního odpadu v novém roce proběhne v úterý
5. ledna. Informace týkající se odpadového hospodářství jsou k nalezení na webových stránkách obce
v sekci občan / odpadové hospodářství.
Změna otevírací doby
Od 1. ledna 2021 se ruší nedělní prodej v místním
obchodě „U Hubínků“. Současně bude rozšířena otevírací doba v odpoledních hodinách, a to ve středu
a v pátek vždy od 15:30 do 18:00 hodin.
Úprava vychází mimo jiné také z dosavadních odpovědí v dotazníku pro zákazníky, na který jsme upozorňovali v minulém čísle HH a jenž je ještě do konce
roku možno vyplnit (na webu obce či v tištěné podobě
v samotném obchodě).
Dendrologický průzkum stromů v Hrusicích
V obci se nachází řada starých a poměrně vzácných
stromů, z nichž tři jsou dokonce památné. Abychom
se z jejich krásy a stínu mohli i nadále radovat, je třeba prověřit jejich zdraví a řádně o ně pečovat. Všichni si dobře pamatujeme na spoušť, kterou na jaře
zanechala na první pohled „zdravá“ lípa u hřbitova.
Obec si proto v uplynulých týdnech nechala od odborné firmy zpracovat dendrologický posudek ke stavu
stromů v obci.
Nejdříve odborníci přistoupili k tzv. tagování stromů – tedy každý dostal své číslo a jeho místo bylo
zaneseno do speciální mapy. Každý strom byl ná-

sledně v tabulce určen podle druhu, změřen, popsán
jeho zdravotní stav, sadovnická hodnota a také byla
doporučena opatření, jak o strom pečovat. Doporučení byla rozdělena na urgentní a ta, která mohou
počkat, či se musí dělat průběžně. Je třeba konstatovat, že kdybychom měli všechna opatření v příštím roce realizovat, stálo by to obecní rozpočet kolem
350 000 Kč. Budeme tedy postupovat krok po kroku
podle priorit. Mezi urgentní zásahy, které bude třeba
udělat co nejdříve, patří pokácení několika vzrostlých uschlých stromů, které mohou představovat riziko pádu a způsobení škod. Jako nejproblematičtější
byly označeny dvě lípy před sokolovnou a také několik
stromů na Hradčanech v blízkosti autoservisu, které
budou pokáceny nejdříve. Za pokácené dřeviny budou
pochopitelně v jarních měsících vysazeny nové, a to
podle doporučení dendrologů.
Závěrem posudek konstatuje, že většina stromů
v obci se nachází v dospělém a starším věku a u mnoha starších exemplářů se dá předpokládat jejich postupné chátrání a úhyn. Proto bylo obci doporučeno
postupně vysazovat stromy nové.

Zasedání zastupitelstva
O závěrech ze zasedání zastupitelstva obce ze dne
15. prosince budete informováni v lednovém čísle HH.
Pokud to epidemiologická situace dovolí, bude se
příští zasedání zastupitelstva konat v úterý 12. ledna 2021 od 18:30 hodin. Forma konání bude občanům
s předstihem oznámena obvyklými cestami.

Vánoční přání
Vážení občané,
i v letošním roce se k vám
obracím, abych vám popřál klidné prožití adventu a vánočních svátků
a úspěšný vstup do nového
roku 2021. Končící rok byl
obdobím mnoha změn – život naruby obrátila naší
zemi neznámá a nevyzpytatelná nemoc a situace,
do kterých jsme se v průběhu roku dostávali, bychom
si ještě před rokem jen stěží představovali. Můžeme
ale snad již v tuto chvíli parafrázovat slova Winstona
Churchilla z roku 1942: „Tohle není konec. To není ani

začátek konce. Je to ale snad konec začátku.“ V příštím
roce nás všechny čeká hodně práce – návrat k původnímu běhu věcí před zaváděním vládních opatření nebude jednoduchý. Jsem proto velmi rád, že v tuto dobu potkala náš Středočeský kraj významná změna ve vedení
a že jej povedou lidé zkušení a dobře znalí samospráv.
Rád budu kolegům ze STAN a koaliční ODS nápomocen v řešení dlouhodobých problémů, které kraj trápí
například v oblasti dopravy nebo školství.
Od začátku svého mandátu jsem si předsevzal navštěvovat jednotlivé obce mého obvodu, což byla jedna z věcí, kterou jsem v letošním roce bohužel musel
omezit. Snad tedy v tom nadcházejícím se s vámi budu
moci setkat osobně.
Váš senátor Zdeněk Hraba
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Sokol v roce 2020
Vážení čtenáři,
marně přemýšlím, jak přistoupit k tomuto článku. Pokusím se jej pojmout
alespoň trochu pozitivně. Nicméně
musím začít stručným popisem toho,
co se událo. Epidemiologická situace
nás v tomto roce zasáhla hned ve dvou
termínech. V březnu, než se mohly
například vůbec rozběhnout fotbalové zápasy, byla soutěž zrušena. Museli jsme uzavřít sokolovnu pro sporty a další aktivity, škola v sokolovně
nemohla fungovat a byly uzavřeny
vnitřní prostory na fotbalovém hřišti.
Nemohli jsme provozovat více méně
žádné podobné aktivity. Od června
jsme se nadechovali k novým sportovním a kulturním snahám. Rozehráli
jsme podzimní část soutěže fotbalistů a fungovala sokolovna. Bohužel
se v říjnu opakoval jarní scénář, který trvá dodnes
(píši článek 27. 11.). Nechci a nebudu hodnotit, jak
jsou opatření přínosná. Od toho jsou odborníci, kteří
za tuto situaci zodpovídají. Já bych rád tímto způsobem chtěl podpořit malé i velké sportovce, jejich
trenéry, vedoucí týmů, diváky a fanoušky, aby nepřestávali věřit ve zlepšení situace. Vím, že je situace
složitá, ale je potřeba si uvědomit, že jde o zdraví nás
všech. Buďte silní a vydržte. Bude líp.
Rád bych zde ale také zmínil, co se nám v tomto
roce povedlo. Není toho tolik, kolik bychom si přáli, ale alespoň něco. Po dlouhých letech jsme získali do vlastnictví pozemek, na kterém se nachází

fotbalové hřiště a příslušenství. To bylo nezbytnou
podmínkou pro vydání stavebního povolení na výstavbu nového zázemí na fotbalovém hřišti, které by
odpovídalo současným trendům a sloužilo i ostatním
sportovcům. O stavební povolení bylo požádáno a je
již k dispozici. V současné době řešíme investorské
zajištění stavby. V rámci přípravy staveniště bylo
vydáno povolení na pokácení stromů u hřiště. Rád
bych upozornil, že podmínkou pro jejich odstranění
je následná výsadba nových dřevin. Na místě bývalého tenisového kurtu byl svépomocí prostor upraven
na tréninkové hřiště s umělou trávou a osvětlením.
Díky neúnavné práci fotbalového oddílu došlo k nespornému zlepšení fotbalové plochy. Nezbývá než
doufat, že se situace co nevidět vrátí k normálu a my
budeme moci naplno rozjet další aktivity.
Závěrem mi dovolte poděkovat všem členům sokola
za jejich činnost v oddílech, zastupitelům obce a obci
samotné za vstřícnost, bez níž bychom nemohli fungovat. V neposlední řadě pak sponzorům, kteří nás podporují a díky jejichž příspěvkům, ať už finančním, nebo
formou služeb, se nám daří lépe plnit vytyčené cíle.
Chci také poděkovat ostatním spolkům v obci za skvělou a příkladnou spolupráci, ale i všem ostatním, kteří
se nám snaží pomoci. Zároveň vám všem, obyvatelům
a návštěvníkům naší krásné vsi, přeji jménem TJ Sokol Hrusice klidné prožití Vánoc a vše nejlepší v novém roce 2021.
Za TJ Sokol Hrusice
Honza Novák, předseda
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Rybova mše vánoční
Vážení posluchači,
ze současné situace plyne téměř
s jistotou, že letos se při tradiční
Rybově vánoční mši nesejdeme
a 45 let dlouhá řada mší a koncertů v okolí Říčan, Ondřejova a okolí
dozná přerušení.
Pro mnoho z vás se možná naše
provedení stalo nedílnou součástí
Vánoc, a proto mi dovolte, abych
předložil náhradní řešení. Určitě

Novinky
z knihovny

D

o hrusické knihovny přibylo několik nových
knih, jak je vidět z fotografie. Noví čtenáři jsou vítáni!
Otvírací doba je každé pondělí
od 17:30 do 18:30. Hodně příjemných chvil s knihou a vše
dobré v novém roce 2021 vám
přeje knihovnice paní Jitka
Sklenářová.

všichni máme nejrůznější nahrávky zmíněné mše, takže nic nebrání tomu, abychom si ku příkladu
24. prosince ve 21 hodin pustili
doma provedení „Rybovky“. Tak
se nám podaří alespoň na dálku
se spojit a mít společný prožitek,
bacilům navzdory.
Pokud by okolnosti umožnily alespoň nějaké setkání u živého betlému nebo při jiné příležitosti, do-

zvíte se o tom na www.rybovky.cz.
Vážení a milí přátelé, závěrem
vám všem přeji požehnané a pohodové Vánoce, klid a pokoj v rodinách i ve vašem okolí a velice
se těším, že za rok touto dobou již
budete moci s řádnou pozvánkou
v ruce přemýšlet o tom, kdy a kam
přijdete poslouchat.
S pozdravem vám všem
Josef Zicha

Štědré toulky

P

rosím dovolte mi poslední toulky roku 2020 pojmout trošku
jiným způsobem. Způsobem,
který je pro prosinec tak typický, a to
v duchu Vánoc. V tento posvátný čas,
který většina z nás tráví přípravami
na svátky, je nejdůležitější užívat si
chvíle v rodinném kruhu s klidem
v mysli a veselou náladou s těmi
nejbližšími. Zkusme zpomalit tempo
příprav a pojďme si dopřát krátké,
ale o to častější procházky po ladovské krajině.
Původně byla má idea zorganizovat
okružní cestu s vánočním zdobením
stromečků v lesích pod Ondřejovem,
ale nakonec mě napadla jiná myšlenka, a to vyzvat vás, dospělé i děti,
abyste si sami podle svého uvážení
vybrali v lesích pod Šmejkalkou svůj
stromeček, který ozdobíte pro lesní
zvířátka a tím uděláte malé Vánoce
v lese. Kdysi bylo tradicí zdobit stromečky i pro lesní zvěř a není nic krásnějšího. Současná doba nám dává velkou příležitost tuto tradici znovu obnovit a potěšit nejen zvířata, ale i kolemjdoucí. Na zdobení můžeme použít jablka, kaštany, ořechy, mrkve nebo
semínkové koule pro ptáčky atd. Ale pozor! Není vhodné používat pro zavěšení pochoutek šňůrky a háčky, zvěř by je mohla spolknout spolu s jídlem.
Raději dobroty nabodněte na větvičky nebo nasypte pod strom.
Budeme vděčni, pokud svůj stromek zvěčníte a zašlete nám na adresu
redakce v e-mailové formě.
Nezapomeňte, každý stromeček je krásný, když je tvořený s láskou.
Katka Mrázková
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Hrusický klášter
(Zpracováno na základě údajů pana
Františka Čiháka st., hrusického
písmáka.)

V roce 2020 si česká společnost připomněla 70. výročí jedné z nejsmutnějších
a nejtragičtějších událostí moderních
českých dějin – po vykonstruovaném
procesu státním soudem nařízenou
justiční vraždu JUDr. Milady Horákové
a dalších tří mužů.

V

této souvislosti se bohužel nepříliš
dostatečně připomínal také další
zfalšovaný a vykonstruovaný monstrproces, který se odehrál na jaře roku
1950 – proces s představiteli církevního
života v čele s arcibiskupem Msgre. Josefem Beranem,
kteří byli obviněni z protistátní činnosti. Po vynesení
rozsudku dlouholetých žalářů byl komunistickou vládou také vydán výnos o rozpuštění klášterů a řeholních domů v českých, moravských a slezských zemích.
Dnes už není příliš známo, že se tento proces stejně
jako následující výnos týkal rovněž obce Hrusice, resp.
hrusické nemovitosti čp. 73. Proto bude snad vhodné
připomenout její historii.
Tato nemovitost, která sice poutá pozornost návštěvníků Hrusic, avšak pouze proto, že bývá často mylně
považována za tzv. Ladovu vilu, má ovšem rovněž svou
zajímavou a v jistém smyslu pohnutou historii.
Pozemek, na kterém nemovitost stojí, byl kdysi ornou půdou a na konci XIX. století se nacházel na samotném jihovýchodním okraji obce. Celý areál patřil
rodu Svobodů z čp. 31. Od pana Františka Svobody ho
v roce 1898 koupil bohatý pražský obchodník Norbert
Stránský.
Nechal si zde postavit patrovou vilu s hospodářskými staveními, které obklopovala rozlehlá zahrada
chráněná na východní a severní straně alejí smrků.
(Celý pozemek tehdy zahrnoval také plochu, na které
dnes stojí bytovky čp. 130 a 157.) Z vily, v jejímž průčelí byl umístěn nápis Norberta, byla krásná vyhlídka
na okolní krajinu.
Rodina Stránských jezdívala do Hrusic jen občas,
zejména na letní pobyty. Proto také část nemovitosti
pronajímala nájemníkům. Patřila mezi ně rodina Jedličkova, strážmistr Alois Zítka, rodina Šaldových-Janovských aj. Tento stav trval více než tři desetiletí.

Vše se změnilo v roce 1935, kdy se rodina obchodníka Stránského dostala v důsledku velké hospodářské
krize do vleklých finančních potíží a byla nucena svou
hrusickou vilu i se zahradou prodat v soudní dražbě.
V této dražbě vilu zakoupila Katolická charita v Praze
za dražební cenu 150 000 Kč. Bylo rozhodnuto, že celá
nemovitost i s okolním pozemkem bude vhodné místo
pro noviciát III. řádu sv. Františka.
Tento noviciát byl tedy určen pro novicky nedávno
vzniklého českého řeholního institutu, tzv. Apoštolátu
sv. Františka, který byl založen v roce 1927 františkánem Janem Evangelistou Urbanem jako tzv. Laický
apoštolát Třetího řádu sv. Františka. (Odtud pochází
označení sester tohoto apoštolátu – „urbanky“.) V roce
1933 bylo založení schváleno všemi českými biskupy.
Nejprve působily sestry u kostela sv. Václava v Praze-Dejvicích. Později svá působiště rozšířily po území
Československé republiky.
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ZAJÍMAVOSTI

Z HRUSIC

Podle záznamů v hrusické farní kronice se počátkem května 1936 přistěhovalo do budovy čp. 73 celkem 12 novicek Třetího řádu sv. Františka se svou
novicmistryní. Dne 20. května přijel také provinciál
řádu P. Jan Ev. Urban, OFM, aby dům se vším příslušenstvím vysvětil. Na průčelí budovy se objevil nápis Alverna. (Toto slovo vzniklo z italského La Verna
– což je označení posvátného místa nedaleko Florencie,
kde pobýval sv. František z Assisi.)
14. srpna 1936 složilo prvních 12 novicek po exerciciích své sliby a rozjely se do nových působišť. Vzápětí
do Hrusic přicestovalo dalších 12 novicek. Počátkem
června 1937 přijel do Hrusic na vizitaci dokonce pater
Leonharit, generál františkánského řádu z Varšavy,
a shledal vše v nejlepším pořádku.
V roce 1938 byl do Hrusic z důvodů obav před válečným nebezpečím přesunut z Prahy celý noviciát
III. řádu sv. Františka. V té době obývalo hrusický
klášter až 30 sester.
Po skončení válečného běsnění během roku 1945

se z ekonomických důvodů přesunuly novicky do Prahy a v hrusickém klášteře pobývaly staré a nemocné
sestry i se svými řádovými ošetřovatelkami. Později
se sem ovšem opět vrátily i novicky. Celých pět let ještě bylo dopřáno „urbankám“ klidné a pokojné místo
pobytu.
Vše se změnilo na jaře roku 1950 v souvislosti s represemi církevních i řádových představitelů. Jak bylo
výše uvedeno, byl v dubnu 1950 vydán výnos o rozpuštění klášterů. Hrusické „urbanky“ měly pouze půl dne
na to, aby opustily zdejší noviciát. Většinou se odebraly do svých domovů, některé byly umístěny ve sběrných táborech.
Tak skončila historie hrusického kláštera, který celých 15 let dotvářel velmi pozitivně duchovní atmosféru
obce a od jehož zániku uplynulo v roce 2020 celých 70 let.
Další osudy nemovitosti čp. 73 jsou rovněž zajímavé,
ale o nich zase někdy příště.
Martin Hemelík st.,
hrusický kronikář

FARNOST

Vánoce

C

o to pro nás znamená?
Vymyslet dárky, sehnat
dárky, zabalit je a dobře uschovat, ale tak, abychom
je našli. A potom na Štědrý
večer je během několika minut po všem. Chvilková radost
a druhý den už zapomeneme,
co vše jsme pod stromečkem
nalezli, i když někdy nás některá věc těší přece jen trochu
déle. Ale dovedli bychom příští
Vánoce vyjmenovat, co jsme dostali minulý rok?
Dárky na Štědrý večer nám
mají symbolicky připomenout Boží štědrost. Bůh nám
dává o Vánocích vše, co má. Svého jediného Syna posílá z příjemného nebe na nepohostinnou zem.
Jeho láska trvá dál. Ježíš tu s námi žil, za nás umřel
na kříži, dál po svém zmrtvýchvstání a nanebevstoupení chce žít s námi. Proto ustanovil mši svatou, kněze,
svaté přijímání, svatý křest a jiné velké Boží dary.
My se můžeme radovat z krásných věcí za výlohou,
třeba i z luxusního auta, ale oč je větší radost, když

ta krásná věc se stane naším
majetkem. Podobně přicházíme
do kostela, třeba jen jedenkrát
do roka na půlnoční, radujeme
se společně s těmi, kdo sem přicházejí častěji.
Ale každý má možnost zdarma prožívat radost z Boha
a z jeho darů. Každý kněz o půlnoční mši svaté zatouží, aby ty,
kdo jsou v kostele, tam viděl
častěji.
Není to jen nějaká sobecká radost, když chce mít kněz
plný kostel, ale tuto radost přeje i těm, kdo do kostela přichází. Nejde to jistě vždy
tak snadno, aby člověk návštěvu kostela přestal považovat za ztrátu času a začal ji brát jako vrcholnou
součást svého životního štěstí.
Děkujme Bohu za jeho štědrost a hledejme, v čem je
vrchol našeho životního štěstí.
Žehná a dobré prožití Vánoc přeje
P. Ivan Kudláček,
farář mnichovicko-hrusické farnosti
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RŮZNÉ

Vaječný koňak exkluziv

K

aždý máme Vánoce spojené
s nějakou pochutinou. Někteří
s kaprem, jiní s rybí polévkou
a někdo právě s vaječným koňakem. Každý, kdo tomuto nápoji holduje, má zaručený top recept, po babičce nebo tajný rodinný recept předávaný z generace na generaci. Já vám teď přináším ten můj,
tedy asi ne úplně jen můj, ale rozhodně
ten nejlepší recept na vaječný koňak,
který jsem kdy ochutnala. Na opravdu
dobrém „vaječňáku“ nešetříme a vybíráme jen nejkvalitnější suroviny.
Na vajíčka z obchodu bychom pro tento recept měli zapomenout, bydlení
mimo město nabízí skvělé možnosti mít vajíčka z domácího chovu. Další nutnost je vanilkový lusk a poslední složka je kvalitní rum. V tuto chvíli zapomeňme, že existuje nějaký „tuzemák“.
Na přípravu budeme potřebovat pouze metličku
a misku na šlehání, hrnec, trychtýř, sítko a také láhve,
do kterých budeme koňak nalévat. Doporučuji hezké,
klidně i ozdobné láhve.
Na 1 litr vaječného koňaku budeme potřebovat:
4 žloutky
100 ml slazeného kondenzovaného mléka
100 ml smetany ke šlehání
500 ml plnotučného mléka
hvězdičku badyánu
vanilkový lusk
200 ml bílého rumu
moučkový nebo vanilkový cukr (není nutné, jelikož

kondenzované mléko je dosti sladké)
Připravíme si vodní lázeň, do většího hrnce nalijeme vodu a dáme na sporák. Na hrnec položíme mísu, rozklepneme do ní žloutky bez bílků, cukr a začneme šlehat. Pozor!
Je důležité, aby voda pod mísou byla nejdříve vlažná, nechceme mít omeletu! Jakmile
se stoupající teplotou žloutková pěna začne
houstnout, přilijeme do mísy kondenzované
mléko, smetanu, plnotučné mléko a přidáme
badyán. Rozřízneme vanilkový lusk, nožem
oddělíme semínka a přidáme je spolu s luskem do mísy.
Směs mícháme metličkou, dokud nezhoustne. Dáváme pozor, aby se směs nezačala vařit!
Když směs zhoustne, přilijeme rum a krátce prohřejeme.
Teprve potom sundáme hrnec z plotny a mísu se směsí
necháme asi 10 minut odstát a zchladit. Následně můžeme koňak scedit a nalít do připravených láhví. Řádně
uzavřeme (na vrch zakápneme rumem) a dáme do chladu a temna, kde bude koňak několik dní odpočívat.
Pokud chceme nápoj pro děti, použijeme stejný postup, jen vynecháme rum.
Vaječný koňak by měl vydržet otevřený až tři týdny. Koňak můžeme jen tak popíjet či přidávat do kávy
a různých pudinků, krémů atd. Tento koňak je možno
využít jako dárek.
Budu ráda za zpětnou vazbu, které se mi z předešlých příspěvků dostává a velmi mě těší, srdečně vám
za ni děkuji.
Přeji vám dobrou chuť a krásné prožití vánočních
svátků.
Katka Mrázková

Lojové koule pro ptáčky

V

příspěvku o zdobení vánočního stromečku
pro zvířátka jsem zmínila lojové koule. Ne každý z nás ví, jak se taková pochutina pro ptactvo vyrábí. Ano, dá se běžně koupit, ale myslím si,
že příprava by mohla bavit i malé děti – a přeci jenom, z ruční výroby budete mít větší radost.
Co je potřeba:
mistička nebo velmi malá nádoba (malé květináče,
skořápka z kokosového ořechu, jakákoliv dutá nádoba atd.)
hovězí tuk nebo kvalitní rostlinný tuk (seženete běžně v potravinách – NE MARGARÍN)
semínka (slunečnicová, ořechy apod.), ovesné vločky

Příprava:
Tuk rozpustíme v hrnci (nevařit!), poté přidáme přísady. Promícháme a naléváme do připravených formiček
nebo mističek. Pokud nemáte nádoby, které byste nechali venku napospas (přírodní materiál), tak doporučuji mističky vyložit potravinářskou fólií nebo sáčkem,
díky kterým pak půjde hmota dobře vyklopit, a ještě
teplou, ale tuhou hmotu tvarujeme do koule. A máte hotovo, nezbývá než rozvěsit na potřebná místa. Poslední
důležitá informace – když je teplo, tak se ptáci nekrmí.
Pokud budete mít zájem, můžete se nám pochlubit vašimi výtvory. Hodně štěstí při tvoření.
Katka Mrázková
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Moc děkujeme dětem, které svými vánočními
obrázky vyzdobily poslední číslo roku!

Anežka, 8 let

Kája, 6 let
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INZERCE A REKLAMA

Uzávěrka dalšího čísla
Hlasu Hrusic
bude

15. ledna 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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