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

Vítáme jaro 2021

Nově jsme připravili také „Okénko pro děti“, které
prověří, jak dobře mladí čtenáři naši obec znají.
Doufáme, že vám následující strany přinesou potřebné informace i zajímavá fakta.
Nezbývá, než popřát vám klidné a inspirativní jarní
dny a příjemné prožití velikonočních svátků.
Redakce

Letošní jaro jsme stejně jako to loňské přivítali
v soukromí našich domovů. Epidemiologická
situace v Česku se zlepšuje velmi pomalu
a ani v naší obci není vývoj příliš příznivý.

S

tatistiky sledující počty nově nakažených covidem-19 za posledních čtrnáct dní (text napsán
k 22. březnu) zařazují Hrusice na přední místa
ve srovnání s přilehlými obcemi i se srovnatelně velkými samosprávami v kraji. Více viz odkaz https://obec-hrusice.mobilnirozhlas.cz/covid-report. Buďme proto
opatrní a ohleduplní.
Ale dost o covidu. Na co se můžete v březnovém čísle
Hlasu Hrusic těšit? Kromě tradičních zpráv ze zasedání zastupitelstva, aktualit z obce a dalších pravidelných rubrik jsme zařadili zajímavý článek od našeho
kronikáře, který se věnuje historii hrusického školství
a uvádí i příklad školního vysvědčení z 19. století.
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Zasedání zastupitelstva
Vybíráme některé body ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 9. března 2021
(kompletní zápis ze ZO včetně příloh najdete na www.obec-hrusice.cz)
1. Spolufinancování výstavby zázemí
na fotbalovém hřišti
TJ Sokol Hrusice plánuje vybudování zázemí pro TJ Sokol Hrusice na fotbalovém hřišti, které zahrnuje výstavbu pěti kabin pro sportovce a dvou sálů za celkové
náklady 9 979 894 Kč.
TJ Sokol zažádala o poskytnutí dotace vypsané Národní sportovní agenturou, která by pokryla 70 % nákladů (7 mil. Kč). TJ Sokol tedy požádala obec o dofinancování zbytku nákladů ve výši 2 992 969 Kč.
Předsedající informoval přítomné, že po diskusích
vedených se zastupiteli obce a představiteli TJ Sokol
navrhuje, aby obec poskytla dofinancování následujícím způsobem:
• Dotaci ve výši 1 500 000 Kč
• Bezúročnou zápůjčku na 10 let ve výši 1 492 969 Kč
Dále přítomné informoval o tom, že finance obec
uvolní pouze v případě přiznání dotace ze strany sportovní agentury a že jsou určené jen a pouze na výstavbu zázemí.
Zastupitelstvo obce Hrusice následně schválilo veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu
obce Hrusice č. SML-DOT-01/2021 za účelem výstavby nového sportovního zázemí na fotbalovém hřišti
v Hrusicích. Finanční plnění ve výši 1 500 000 Kč.
Smlouva je nedílnou součástí zápisu ze zasedání zastupitelstva obce Hrusice.
Zároveň zastupitelstvo obce Hrusice schválilo
smlouvu o zápůjčce č. SML-ZAP-01/2021 za účelem výstavby nového sportovního zázemí na fotbalovém hřišti v Hrusicích. Finanční plnění ve výši 1 492 969 Kč.
Smlouva je nedílnou součástí zápisu ze zasedání zastupitelstva obce Hrusice.
2. Jednání o prodeji st. pozemku 134/2 a nemovitosti bez čp./č. ev. stojící na onom pozemku
Jedná se o budovu stodoly čp. 73 v těsném sousedství obecních nájemních bytů v tzv. „klášteře“. Budovu v majetku obce využívá jeden občan Hrusic spolu
se svým rodinným příslušníkem. Předsedající seznámil přítomné se situací ohledně schválení prodeje
z roku 2001, kdy byla uzavřena smlouva o smlouvě
budoucí, která ovšem nebyla naplněna a na kterou se
žadatel nyní odkazuje.
Jelikož budova není dle kolaudačního rozhodnutí
určena k bydlení, není tedy možné, aby v ní kdokoli
bydlel. Starosta dále informoval, že se se žadatelem
již v minulosti několikrát sešel, aby vzniklou situaci

řešili, ale žadatel všechny návrhy odmítl a trvá na koupi dané nemovitosti.
Na ZO se rozvinula široká diskuse mezi zastupiteli
a žadatelem, který představoval své záměry. Na závěr
projednávaného bodu zastupitelstvo přijalo usnesení,
ve kterém nesouhlasí s prodejem nemovitosti, a zadalo
starostovi poptání náhradního bydlení. Zároveň uložilo starostovi, aby na každém z příštích zasedání informoval zastupitelstvo o průběhu hledání a vyjednávání
o náhradním ubytování. Termín zajištění náhradního
ubytování ZO stanovilo do 31. prosince 2021.
3. Schválení zápisu do kroniky
Zastupitelstvo obce Hrusice v souladu s ustanovením
§ 3 zákona č. 132/2006 Sb., zákon o kronikách obcí,
odsouhlasilo zápis kronikáře do kroniky obce Hrusice
za rok 2020, včetně odměny za vedení kroniky.
4. Žádost o finanční příspěvek
– Hospic Dobrého pastýře Čerčany
Společnost TŘI, o.p.s., která provozuje Hospic Dobrého
Pastýře v Čerčanech, požádala obec o příspěvek ve výši
25 000 Kč na zajištění svého provozu. Jelikož společnost provádí velice záslužnou činnost a čtyři obyvatelé
obce využili v roce 2020 služby hospice, navrhl předsedající, aby zastupitelstvo s příspěvkem udělilo souhlas.
Zastupitelstvo obce Hrusice schválilo na základě
žádosti obecně prospěšné společnosti TŘI, o.p.s., která
provozuje Hospic Dobrého pastýře v Čerčanech, příspěvek na provoz tohoto zdravotně-sociálního zařízení
ve výši 25 000 Kč.
5. Schválení vykonávání práce pro obec
zastupitelem
V rámci plánované revitalizace dětského hřiště v obci
bude nutné zajistit zemní práce, které se nabídl vykonat zastupitel David Čihák. Přestože s panem Čihákem
obec neuzavře pracovně-právní vztah, navrhl předsedající, aby zastupitelstvo v tomto udělilo souhlas.
Zastupitelstvo obce Hrusice, v souladu s ust. § 84
odst. 2 písm. p) zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích, odsouhlasilo, aby zastupitel David Čihák vykonával zemní práce v rámci akce „Revitalizace dětského hřiště před OÚ“.
6. Prodloužení smlouvy o poskytování
pečovatelské služby
Obec má smlouvu s městem Mnichovice o poskytování
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pečovatelské služby, která se každý rok prodlužuje.
Služby momentálně využívají 4 občané Hrusic. Celkové
roční náklady činí v tuto chvíli 8 000 Kč. Na konci roku
bude provedeno vyúčtování dle skutečných nákladů.
Zastupitelstvo obce Hrusice souhlasilo s prodloužením smlouvy na výkon pečovatelské služby mezi obcí
Hrusice a městem Mnichovice.
7. Výběrová komise pro zpracování projektové
dokumentace na výstavbu vodovodu
Vzhledem k plánovanému výběrovému řízení na zadání projektové dokumentace pro výstavbu vodovodního
přivaděče VDJ Peleška-Hrusice je nutné jmenovat výběrovou komisi.
Zastupitelstvo obce Hrusice odsouhlasilo výběrovou
komisi v tomto složení: Marcela Zachová (VHS Benešov), Monika Bayerová, David Čihák.

Zastupitelstvo obce Hrusice schválilo přijetí dotace
z rozpočtu Středočeského kraje, Středočeského Fondu podpory včasné přípravy projektů EU 2021+ a NIP
a souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.
9. Diskuse
Jan Novák poděkoval za kladné vyřízení žádosti
TJ Sokol a zeptal se, jak pokračuje záměr výstavby
veřejného osvětlení do Hrušova.
Předsedající odpověděl, že se stále čeká na schválení dvou dotčených majitelů, v jednom případě jde
o probíhající dědické řízení, jelikož majitel zemřel,
a v druhém případě bude starosta, jakmile to epidemiologická situace dovolí, osobně jednat s majitelkou,
která se ke stavbě nevyjádřila.

Příští zasedání zastupitelstva

8. Přijetí dotace ze strany Středočeského kraje,
včasná příprava projektů
Obec Hrusice obdržela dotaci ve výši 90 procent,
tj. 130 500 Kč, na zpracování studie napojení vodovodu.

obce se bude konat

13. dubna 2021 od 18:30 hodin.
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Aktuality z obecního úřadu
Protipovodňová ochrana
10. března byly v obci nainstalovány prvky varovného a informačního systému a tyto bezdrátové hlásiče
byly napojeny na jednotný systém varování a informací pro občany Hrusic. Byl tak nahrazen dosavadní
nefunkční obecní drátový rozhlas. Tento lokální varovný systém ochrany proti povodním byl podpořen
z Operačního programu životního prostředí 2014–2020
částkou 1 235 859 Kč pod identifikačním číslem
115D312040565. Součástí projektu bude ještě vypracování digitálního protipovodňového plánu, který bude
obci dodán během června.
Tento projekt je spolufinancován Evropskou
unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Revitalizace dětského hřiště
Obec bude během dubna odstraňovat herní prvky
z dětského hřiště před obecním úřadem, aby následně
provedla vlastními silami terénní práce. Během května pak dojde k namontování nových herních prvků,
oplocení prostoru a postupné výsadbě zeleně. Předpokládáme, že v průběhu června si děti budou hrát
na novém hřišti. Na revitalizaci dětského hřiště jsme
získali dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj.
Oprava komunikací
Koncem března v obci proběhla oprava výtluků v komunikacích po zimním období. Následně bude provedeno ještě strojní čištění ulic.
Nevyužívané chaty
Obec se obrací na majitele nevyužívaných chat a chalup,
zda by nezvážili dlouhodobý pronájem takového objektu.
Pokud by měl někdo zájem, kontaktujte obecní úřad.
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Pasport hřbitova
Obecní úřad Hrusice v souladu se zákonem o pohřebnictví zahájil minulý rok pasport našeho hřbitova.
Všechna hrobová místa jsou geodeticky zaměřena
a přenesena do digitálního pasportu plánku hřbitova.
Mnozí jste si tak všimli, že je na všech hrobech umístěno hrobové číslo. A nyní vás prosíme o spolupráci. Pokud navštívíte internetové stránky obce, záložku „občané“ a následně stránku „pohřebiště“, naleznete tam
odkaz právě do digitální mapy pasportu hřbitova. Tam
zkontrolujte, že jste u „svého“ hrobu vedeni jako nájemci a že vše ostatní souhlasí s údaji, které máte ve smlouvě o pronájmu hrobového místa. Pokud byste našli nějaké nesrovnalosti, kontaktujte nás prosím elektronicky
nebo osobně dle toho, jak vám to vyhovuje. Kontrolu
samozřejmě můžete provést i osobně u nás na obecním
úřadě. Děkujeme za spolupráci.
Zimní údržba 2020/2021
Letošní zima byla dlouhá a zároveň i bohatá na sníh.
Věřím, že jsme v prohrnování sněhu obstáli. Starali
jsme se i o komunikace, které nejsou ve vlastnictví obce
a o které by se tak měl starat jejich vlastník. Opět tak
apelujeme na vlastníky komunikací, aby se zamysleli

nad možností převodu silnic na obec, protože soukromé
vlastnictví komunikací nám všem přináší pouze problémy. Soukromý vlastník stejně nemůže provoz na komunikaci vedené v pasportu místních komunikací nikterak omezit prostředky, v případě úmrtí majitele může
dojít k problémům s výstavbou veřejného osvětlení atd.
Zbytečně tak vznikají spory a dohady o to, kdo má komunikaci opravit a udržovat. Pak zde máme samozřejmě i silnice, které udržovat nelze, jelikož jsou příliš
svažité a s autem/traktorem se nedá bezpečně otočit.
Tyto silnice upravovat opravdu nemůžeme, protože je
tam vysoká pravděpodobnost poškození majetku, a to
jak obecního, tak soukromého. V rámci zimní údržby
se nám bohužel projevila i závada na našem komunálním vozidle, které tak bylo od poloviny ledna nepojízdné. Autorizovaný servis nám nepomohl a zde patří
obrovský dík Honzovi Hanuškovi, který se ve svém volném čase a bez jakékoli odměny za práci našeho stroje
ujal, identifikoval závadu v podobě prasklé hlavy válce,
provedl výměnu a provedl ještě další nutnou údržbu
na stroji, aby nám tento mohl dále sloužit. Ještě jednou
děkuji, a děkuji také všem, kteří se na zimní údržbě
podíleli, ať už o nich vím, nebo nevím.
Petr Sklenář

ŠKOLKA

Informace k podání žádosti
o přijetí do MŠ Hrusice

Školka

Kritéria pro přijímání dětí do Mateřské
školy Hrusice pro rok 2020/2021

Forma podání žádosti:
1. Datová schránka
2. E-mail s uznaným elektronickým podpisem
3. Poštou
4. Poštovní schránka umístěná na budově MŠ
(je volně přístupná)

Do Mateřské školy Hrusice jsou až do naplnění
kapacity přijímány děti v tomto pořadí:

Požadované dokumenty: (ke stažení na webu
https://ms-hrusice.cz nebo k vyzvednutí osobně v MŠ
po předchozí tel. domluvě)
1. Žádost o přijetí dítěte do MŠ – potvrzená lékařem
2. Kopie rodného listu bez úředního ověření
3. Formulář – Souhlas se zpracováním osobních údajů
4. Výzva k nahlédnutí do spisu

2. Děti, které před začátkem školního roku dosáhnou
nejméně čtvrtého roku věku s trvalým bydlištěm v obci
Hrusice.

Termín podání žádosti: 2. 5. 2021 – 16. 5. 2021
V žádosti prosím uvádějte aktuální kontakty
pro následné spojení.

1. Děti ve věku odpovídajícímu poslednímu roku před
zahájením školní docházky a děti s odkladem školní docházky, pro které je předškolní docházka povinná, s trvalým bydlištěm v obci Hrusice.

3. Děti, které před začátkem školního roku dosáhnou
nejméně třetího roku věku s trvalým bydlištěm v obci
Hrusice.
4. Děti, které nemají trvalý pobyt v obci Hrusice podle
data narození, tj. od nejstarších po nejmladší.
Lenka Rajdlová,
ředitelka mateřské školy
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Schola Hrusiciensis aneb Něco málo zpráv
z nejstarší a starší historie hrusického školství
Svou výškou nápadná budova na východní straně hrusického „zlatého kříže“ (tj. na hrusické návsi)
tvořeného křižovatkou mezi kostelem, farou a dvěma hostinci je již více než sto padesát let symbolem
hrusického školství. Stáří samotné školské instituce v Hrusicích je však daleko úctyhodnější.
Její doložitelná existence se datuje do doby vzdálené od naší současnosti o více než čtvrt tisíciletí!

B

ohužel nelze nepřipomenout, že v příštím roce
2022 uplyne již 45 let od zrušení poslední
hrusické obecní školy. (V současnosti v budově bývalé školy funguje mateřská škola.) I ve vztahu
k tomuto nepříliš šťastnému výročí soudím, že opravdu stojí za to si alespoň krátce připomenout poměrně
dlouhou historii hrusického školství. V následujících
řádcích se o takové připomenutí pokusím.
Není vyloučeno, že nějaká podoba, řečeno moderními
slovy, vzdělávací či školské instituce existovala v obci
Hrusice také v dobách, které jsou od nás vzdáleny podstatně delší řadu staletí. V pramenech však nelze o něčem takovém dohledat jakoukoli zmínku.
Je tedy třeba vycházet z toho, že první doložitelná
hrusická obecní škola vznikla v době, ve které tehdejší
panovnice nad zeměmi Koruny české Marie Theresie
Habsburská usilovala pod vlivem osvíceneckých idejí
o povznesení vzdělanosti ve své říši a iniciovala vznik
tzv. triviálních škol určených pro vzdělávání širokých
vrstev obyvatelstva.
Ve druhé polovině XVIII. století patřila obec Hrusice stále ještě k panství Komorní Hrádek, jehož
vlastníky byli příslušníci hraběcího rodu von Metsch.
Tento rod bohužel se skonem hraběte Johanna Adolfa
von Metsch vymřel po meči a jeho dcera, poslední příslušnice rodu, hraběnka Marie Karolina Augusta se
provdala za hraběte von Khevenhüllera. Rodu hrabat
a později knížat von Khevenhüller-Metsch pak patřily
Hrusice až do roku 1848, kdy byla zřízena obecní samospráva.
Důležité je, že hraběnka Marie Karolina Augusta
von Khevenhüller-Metsch (1709–1784) patřila k té části
říšské šlechty, která se neřídila pouze přáními a nařízeními císařovny a její dvorské kanceláře. Marie Theresie
totiž zavedla všeobecnou vyučovací povinnost (zprvu
ovšem nebyla školní docházka povinná) pro děti mezi
6. a 12. rokem věku až v roce 1774. Hraběnka Marie Karolina Augusta von Khevenhüller-Metsch byla v tomto
směru iniciativnější, neboť se již o pár let dříve zasloužila o vznik obecných triviálních škol na panstvích rodu
von Khevenhüller-Metsch. A tak v roce 1768 vznikla
také hrusická jednotřídní triviální škola.
Jak bylo tehdy obvyklé, sídlila vesnická triviální škola v obyčejném nízkém dřevěném stavení, které stálo
na stejném místě, na jakém dnes stojí kamenná školní

budova. Prvním učitelem se stal Karel Chlumecký, který
ve škole vyučoval až do své smrti v roce 1794.
Stalo se pozoruhodnou náhodou, že se dochovalo jedno z „přiznání příjmů“ (tzv. fasse) tohoto učitele. Z tohoto
přiznání se dozvídáme, že nejvíce byl učitel, resp. samotná celá škola, finančně podporován od místní tzv. lokálie
(tj. místní pobočky mnichovické farnosti), a to roční částkou 42 zlaté. Z obce a od vrchnosti na Komorním Hrádku shodně obdržel po cca 9 zlatých ročně. Roční školné
tehdy činilo 27 zlatých a 36 krejcarů. Kromě toho získávala škola příspěvky i z nadačních a školních fondů.
(Jen pro srovnání lze uvést, že za roční výši školného se
nedala pořídit ani jedna kráva, protože ta v té době stála
30 zlatých. A pro další srovnání – měsíční výdělek tehdejšího zednického mistra činil až 11 zlatých 6 krejcarů.)
Druhým učitelem se stal v roce 1794 František Frynta z hrusického čísla popisného 28. Za jeho působení
byla v roce 1820 již poněkud zchátralá dřevěná školní budova opravena. Byly pořízeny nové lavice, dveře,
okna, v učebně byla položena nová podlaha a vybudován pevný strop. Střecha školní budovy byla pokryta
novou odolnou šindelovou krytinou.
V roce 1826 se na jeden rok objevil na místě učitele Antonín Hrbek. Po jeho krátkém působení byl hned
v následujícím roce ustanoven hrusickým učitelem
František Podhola z čp. 29. S jeho jménem se pojí jedna zajímavá skutečnost – byl nejdéle působícím hrusickým učitelem. Vyučoval na této triviální škole celkem
45 let (1827–1872). Kromě toho se z doby jeho působení
zachovalo jedno školní vysvědčení, které jsem před léty
náhodně objevil. Originál vysvědčení byl samozřejmě
psán německy. Pro zajímavost zde uvedu jeho český
překlad, který jsem pořídil pro účely této stati:
Václav Matys, žák druhé třídy triviální školy v Hrusicích, ji pilně navštěvoval, ve svých mravech si vedl dobře
a předepsaným předmětům se vyučil v následující míře:
Náboženství
(nebylo hodnoceno)
Čtení
dobře
Krasopis
dobře
Pravopis a diktátové psaní
dobře
Počítání z hlavy
dobře
Počítání s čísly
dobře
Přístup k písemným úkolům
dobrý
Hrusice 3. srpna 1838, František Podhola, učitel
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POHLED DO

HISTORIE OBCE

Z tohoto náhodně objeveného dokumentu si lze zároveň docela dobře učinit základní představu o tom,
jakou strukturu mělo v prvé polovině XIX. století vyučování na vesnické triviální škole, jakou byla škola
v Hrusicích.
Během působení Františka Podholy se hrusické škole dařilo velice
dobře. Jistě k tomu přispělo také to,
že od roku 1819 sloužil v Hrusicích
jako lokalista Vojtěch Vilém Kramerius (1795–1864), syn slavného národního obrozence Václava Matěje Krameria. Byl to osvícený duchovní, který velice usiloval
o rozšíření vzdělanosti zejména mezi vesnickou mládeží.
Proto inicioval vznik (podle svých slov „založil knihovnu
vlastenskou pro školy i lid“) žákovské výpůjční knihovny při hrusické škole a sám do jejích fondů věnoval řadu
knih. Postupem času se hrusická školní knihovna stala
jednou z knihoven s velmi bohatým knižním fondem.
(Podobně V. V. Kramerius po tom, co se stal v roce 1838
děkanem mnichovické farnosti, založil školní knihovnu
v mnichovické škole a věnoval jí 170 svazků knih.)
Kromě výše uvedeného bylo také důležité, že se pan
učitel Podhola zasloužil o prosazení výstavby nové školní budovy, protože staré dřevěné stavení už naprosto
nevyhovovalo svému účelu.
V roce 1869 tak byla na východním konci hrusické
návsi vystavěna jednopatrová zděná budova, kterou
můžeme spatřit dodnes. Průběh stavby ovšem nebyl
jednoduchý, neboť se na jejím počátku přehnala Hrusicemi prudká bouře a průtrž mračen, v důsledku které byly nově vyhloubené základy zcela zatopeny vodou.
Nakonec se však celá stavba se zdarem dokončila.
Mezi lety 1872 a 1880 se v Hrusicích vystřídali dva
učitelé – Josef Kubík (některé prameny uvádějí jméno
Josef Hubínek) a Antonín Jaroš.
V roce 1880 se pak odehrály v historii hrusické
školy dvě důležité události. Předně počet žáků stoupl
natolik, že původně jednotřídní škola musela být
převedena na školu dvojtřídní. V samotném závěru
XIX. století dokonce stoupl počet žáků až k počtu 204,
a proto musela být dvojtřídní škola v roce 1897 převedena na školu trojtřídní. (Školní obvod kromě Hrusic
tvořily ještě obce Turkovice a Lensedly.)
A druhou důležitou událostí byl nástup řídícího učitele Josefa Smoláka, který působil v Hrusicích celých
40 let až do roku 1920. Byl nejen schopným pedagogem, ale také organizátorem mimoškolních aktivit.
Zejména se zasloužil o secvičení dětských divadelních
představení (1881, 1884) a rovněž o organizaci školních výletů a zájezdů (například na jubilejní výstavu
v Praze v roce 1891).

Za éry řídícího J. Smoláka a učitelů P. Čadila, E. Konráda a J. Kavky mimo jiné navštěvoval hrusickou
školu v letech 1893–1901 také budoucí slavný malíř a národní umělec,
hrusický rodák Josef Lada z čp. 15.
Vzpomínce na školní léta věnoval Josef Lada ve své Kronice mého života
celou jednu kapitolu.
Za tzv. první republiky a během
Protektorátu Čech a Moravy působili
jako řídící učitelé v Hrusicích tito muži
– Václav Černohorský (1920–1922),
Jan Cihelka (1923–1927), František
Fikker (1927–1928), Karel Pešek (1928–1938) a František Koblic (1938–1946).
Až do roku 1933 byla hrusická škola trojtřídní. Počet žáků však postupně klesal, takže ve školním roce
1933–1934 byla škola opět převedena na dvoutřídní.
Pro zajímavost uveďme počty žáků:
Školní rok
1928/1929
103 žáci
1929/1930
91 žák
1931/1932
101 žák
1932/1933
101 žák
1933/1934
95 žáků
1934/1935
90 žáků
1935/1936
86 žáků
1937/1938
88 žáků
1938/1939
92 žáci
Školní budova se v tomto období dočkala některých
důležitých změn. V roce 1923 byly přistavěny nové záchodky, na budovu byl pořízen hromosvod a před školou
byla zřízena parková zahrádka, která v podobě dětského hřiště pro mateřskou školu existuje i v současnosti.
V roce 1926 byla provedena další celková oprava školní budovy, kterou řídil stavitel V. Kulhánek. Ve školním
roce 1934/1935 byla ve škole zřízena školní kuchyně.
Školní knihovna v tomto období nadále rovněž výborně fungovala. Podle dochované Knihy výpůjček se
mezi lety 1931 a 1938 realizovalo celkem 2 620 výpůjček! Knihy si vypůjčilo celkem více než 190 žáků. Velice smutným dokumentem, který se rovněž dochoval, je
„Seznam knih, které jest vyloučiti ze žákovských knihoven na školách národních. Vydáno jako výnos Ministerstva školství a národní osvěty dne 31. října 1939“.
Rokem 1939 započalo smutné, ba tragické období českých dějin. Po krátkém období oddechu mezi
lety 1945 a 1948 přišla další podivná a smutná doba.
To vše se jistě nějak promítlo i do fungování hrusické
obecní školy. Ale o tom až někdy příště.
Martin Hemelík st.,
kronikář obce Hrusice
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SPOLKY

František Lada – autobusák s VELKÝM „A“
S velkým zármutkem jsem
v neděli 21. března 2021
přijal zprávu o úmrtí
pana Františka Lady.

M

ohu vzpomenout dobu,
kdy jsem jej ještě vídal na fotbalovém hřišti jako aktivního hráče, mohu
vzpomenout na jeho členství
ve výboru TJ Sokol Hrusice,
také mohu vzpomenout na jeho
pravidelnou účast na brigádách,
kdy jsme ještě museli po posekání hřiště nastoupit s hráběmi
a Fanda nastoupil taky, ale s kosou. Nicméně nejvíce se do našich srdcí Fanouš, jak jej oslovovali kamarádi, zapsal jako řidič
sokolského autobusu. S obdivem
bylo možné sledovat, kterak celý týden leží pod autobusem, aby byl schopen jízdy a mohl nás dopravit
na zápas. S neuvěřitelnou obětavostí vozil na zápasy
všechny věkové kategorie a mnohdy se ujal i praporku

V

FARNOST

coby asistent rozhodčího na pomezí. Jako řidič zažil jak smutek
cestujících z prohraných zápasů,
tak euforii z nečekaných triumfů. Díky němu se na zápasy mohlo podívat také velké množství
fanoušků. Byl vždy ochoten dopravit i účastníky na jiné akce,
ať již pro jednotlivce, tak pro organizace či na obecní kulturní
akce. Za jeho obětavost, lidskost
a pracovitost jsem k němu vzhlížel vždy s velkým obdivem a respektem. Nyní ale bohužel musím vyslovit poslední slova díků
za jeho přínos Sokolu, milovanému fotbalu a nám všem, kteří
jsme jej znali a měli ho rádi.
„Fando, děkuji Vám za vše,
co jsem díky Vám mohl prožít,
a mám velmi nezvyklé přání.
Nechť máte v nebi ten nejlepší autobus a vozíte s radostí stejně nadšené cestující, jako
jsme byli my.“
Jan Novák,
předseda TJ Sokol Hrusice

Velikonoce

ěřící slaví Kristovo Zmrtvýchvstání, nevěřící
slaví svátky jara. Symbolem pro ně je třeba
kuře, které se vylíhne z vajíčka. Do skořápky
už se nikdy nevrací.
Věřící prožívá své zmrtvýchvstání ve svatém křtu.
Buď jako malé dítě, které si to ještě neuvědomuje,
nebo prožívá velikou slávu, když vzpomíná, jak byl pokřtěný v dospělém věku.
Když jsem působil na Svaté Hoře jako kaplan, přišel důstojník a chtěl, abych mu jeho dítě odekřtil.
Tak to jistě nejde. Jako se kuře nevrací do skořápky,
tak se křesťan nemůže stát opět pohanem. Ale může
se stát špatným křesťanem! V Praze u svaté Ludmily
přišel pán objednat kněze na pohřeb. Během hovoru
mi říkal, že v Boha nevěří, ale že žije dobře, tak neví,
proč by po smrti nemohl do nebe. Je potřeba myslet

na cíl života. Konečná není smrt, ale zmrtvýchvstání,
a to buď k věčnému životu s Bohem, nebo k věčnému
neštěstí bez Boha. V pozemském životě kousek toho
věčného štěstí prožíváme, když zde na zemi žijeme
s Bohem. Pokud jsme se od Boha vzdálili, můžeme
se k němu zase vrátit ve svaté zpovědi. To je takové malé zmrtvýchvstání, ke kterému může docházet
i vícekrát v životě. Život křesťana s Bohem by měl
být tak silný, aby pohané zatoužili stát se křesťany,
nechali se pokřtít a prožívali radostné Velikonoce
už zde na zemi.
Vrchol týdne je neděle. Vrchol církevního roku jsou
Velikonoce. Kéž vrcholem našeho života je věčná velikonoční neděle v nebi. To si s vámi přeje
P. Ivan Kudláček,
farář mnichovicko-hrusické farnosti
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Okénko

pro děti

Pojď si s námi zaluštit
Brzy budeme mít v Hrusicích
nové (dokončení v tajence).
Bude větší a bude osázeno
novými herními prvky.
Pokud jsi tajenku vyluštil/a,
pošli nám obrázek, jak si
ho představuješ ty.

1. Příjmení slavného hrusického rodáka.
2. Hrusice již dvakrát pořádaly charitativní
běh s názvem Hrusický (doplň).
3. Strom, od kterého se na Hlavačově sáňkuje.
4. Jak se nazývá rybník, na jehož hrázi sedával
Ladův vodník?
5. Mikešův kočičí kamarád.
6. Ve kterém století se objevila první zmínka
o Hrusicích?

7. Hrusice spadají pod okres (doplň).
8. Josef Lada byl spisovatel a (doplň).
9. Autor dřevěných modelů hrusických pamětihodností
– Antonín (doplň).
10. Chatová osada, která pořádá tradiční Potlach.
11. V sobotu 20. března začalo jaro, nastala jarní (doplň).
12. Kolik členů má zastupitelstvo obce Hrusice?
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RŮZNÉ

Medvědí česnek
Jedna z nejsilnějších jarních bylinek, která by neměla chybět v našem jarním stravování.
Má velikou škálu zdraví prospěšných účinků na náš organismus, zejména působí protizánětlivě.

O

bsahuje látku zvanou allicin, která pomáhá
dezinfikovat trávicí trakt, ozdravuje střevní
flóru, léčí infekční průjmy, rozšiřuje cévy, snižuje krevní tlak, povzbuzuje činnost srdečního svalu.
Pomáhá při bolestech břicha, nadýmání a při plicních
a průduškových zánětech. Potírá stafylokoky a streptokoky, zabíjí prvoky trichomony, kteří jsou příčinou
ženských vaginálních onemocnění. Dále předchází
vzniku oparů, podporuje hojení ran. Obsahuje vitamín C a chrání nás tak před celou řadou nepříjemných
jevů, které jdou ruku v ruce s kvasinkovou infekcí.
Medvědí česnek například v Číně užívají při jakékoliv
bakteriální či virové nákaze každé dvě hodiny.
Zajímavý je i jeho vyšší obsah železa. Pokud ho budeme chtít zařadit do jídelníčku za účelem doplnění železa, měli bychom tak učinit v dopoledních hodinách,
kdy se tento minerální prvek nejlépe vstřebává.
Medvědí česnek (Allium ursinum) roste hojně v Ladově kraji. V okolí Hrusic je také několik místeček,
kde se vyskytuje. Najdete ho na vlhkých místech v okolí
lužních lesů nebo v nížinách a podél potoků. Roste dva
měsíce, zhruba od půlky března do konce května.
Chutná jako mix pažitky a česneku, ale nepálí tolik
a nenadýmá. Nejlepší je čerstvý jako doplněk do salátů
nebo do uvařených pokrmů, jako je rizoto, pizza, omáčky, na chleba, ale dá se poměrně hezky zamrazit.

a sezamové semínko. Pár vteřin ještě mixujeme,
ale snažíme se zachovat strukturu semínka a kousky
sýru. Vložíme do uzavíratelné sklenice nebo nádoby,
směs zalijeme ještě troškou dobrého oleje, pečlivě uzavřeme a necháme odpočívat v lednici. Vydrží i několik
měsíců. Opět je to velmi efektní dárek plný zdraví.
Dále ho lze připravit na způsob špenátu nebo z něj
uvařit krémovou polévku: zpěníme cibulku na másle,
přidáme vývar a smetanu a nakonec medvědí česnek
a promixujeme.
Přeji hodně štěstí při pátrání po zeleném pokladu
a dobrou chuť. Při sběru dejte pozor, abyste medvědí
česnek nezaměnili za jedovatou konvalinku vonnou.
Kateřina Mrázková

Recept na pesto
z medvědího česneku
a parmazánu
200–300 g medvědího česneku
20 ml lněného nebo olivového oleje
50–60 g parmazánu
10 g sezamového semínka (můžete použít i pistácie, kešu, klidně i vše
dohromady)
3 g soli
Medvědí česnek omyjeme, necháme okapat,
můžeme jemně osušit
čistou utěrkou. Společně s olejem a případně
s oříšky vložíme do mixéru a jemně umixujeme.
Přidáme parmazán, sůl
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HRUSICKÉ

TOULKY

Hrusické toulky na Baštírnu
Dovolte mi vás tentokrát
zavést do míst, která jsou
někomu dobře známá,
ale zjistila jsem, že jsou
i tací, co nevědí, jaká
krásná procházka se
skýtá podél potoka
Mnichovky k Sázavě.

V

ydáme se na místo známé jaké Baštírna nebo
chcete-li Plovárna Senohraby a jako bonus navštívíme zříceninu hradu Zlenice.
Cesta trvá zhruba 1,5–2 hodiny pěší turistikou a je zhruba 4,5 km dlouhá jedním směrem. Je to velmi příjemná cesta podél potoka Mnichovky ve skrytu lesů
po vcelku upravené cestě, místy je malinko horší terén, ale rozhodně nic, co by se nedalo projet kočárkem
nebo na kole. Na konci cesty nás čeká odměna v podobě
občerstvení „Baštírna“, které je i v této době otevřeno
turistům a kde je v letních měsících pestrá
nabídka různých akcí a koncertů pro všechny věkové kategorie.
Hned vedle je nostalgická plovárna a k ní
patří senohrabský převozník, který nás může
dopravit na protější břeh do Zlenic. Na plovárně je hřiště, tak můžete malým výletníkům
nabídnout hezký cíl cesty. Doporučuji se vydat
do kopce na zříceninu hradu Zlenice, kterou
poslední dobou parta nadšenců dává velmi
vkusně dohromady a je to místo, kde se v létě
pořádají hradní slavnosti se spoustou zábavy
pro děti i dospělé.

Pokud se z různých důvodů necítíte na cestu zpět (ale
rozhodně k tomu není důvod), můžete se vydat do Čtyřkol na vlak a pokračovat směr Mirošovice.
Přikládám fotku mapky, protože možností cest je
velká škála.
Kateřina Mrázková

Uzávěrka dalšího čísla Hlasu Hrusic bude 15. dubna 2021.
Těšíme se na vaše příspěvky, podněty a nápady k dalším článkům.
Pro zaslání využijte e-mailovou adresu redakce: hlashrusic@obec-hrusice.cz.
Měsíčník Hlas Hrusic vydává OÚ v Hrusicích. Povoleno Ministerstvem kultury
ČR E 12690. Náklad tohoto čísla 350 výtisků. Ročník 52. Cena 15 Kč, pro občany
Hrusic do schránky ZDARMA. Všechna práva vyhrazena. Redakce si vyhrazuje právo výběru příspěvků ke zveřejnění, případně jejich krácení či odložení na
pozdější dobu. Žádná část HH nesmí být rozšiřována bez písemného svolení majitelů práv. E-mail: hlashrusic@obec-hrusice.cz. Redakční rada: Hana Kuntová,
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