První písemná zmínka o Hrusicích je uchovaná v panovnickém dekretu Přemysla Otakara I., vydaného na Pražském hradě 17. ledna 1205.
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V druhém květnovém týdnu jsme poprvé v tomto „divném“ roce měli krásné
počasí s letními teplotami. Konečně jsme se tak mohli na svých zahradách
nadechnout jara, a to jak meteorologického, tak snad i „životního“,
kdy se k nám začaly pomalu dostávat pozitivní informace o vývoji
pandemie a s tím naděje na postupný návrat k normálnímu životu.

B

ohužel to vše s sebou nese i problematické situace. U nás v obci je to v podstatě každoroční
problém s plýtváním pitnou vodou. Nepřetržitě
14 dnů po sobě jsme sledovali opravdu kritický stav
vody na vodojemu. Vody ve vrtu bylo dostatek, ale nárůst denní spotřeby byl tak velký, že přítok nestačil,
a tak prakticky denně k nám jezdilo několik cisteren,
které vodu do vodojemu zavážely. Několikrát jsem projížděl obec, abych zkontroloval, zdali někde nemáme
únik. Bohužel jsem tím objevil i pár jedinců, kteří si
i přes žádost o šetření vodou, kterou jsme rozeslali
skrze mobilní rozhlas a i rozhlasem vyhlásili, snad
jen neuvědomili, že vodou z obecního vodovodu mají
skutečně šetřit… Vše vyvrcholilo v pondělí 17. května,
kdy i přes zavážení cisternami a bez přestání chrlící
vodu z vrtu byl vodojem úplně prázdný.
Jsme si vědomi, že současná situace s kapacitou vodovodu je neúnosná, všichni víte, že pracujeme na zkapacitnění vodovodu, protože bez
základní suroviny, kterou voda
je, bychom zde těžko společně
žili. Nyní již projektujeme napojení obce Hrusice „na Želivku“ a navýšení objemu vodojemu o dalších 100 m3, abychom
měli pro obec vody dostatek.
K tomu je nutné ještě aktualizovat územní plán, tedy než
nám sem začne Želivka téct,

ještě to nějaký ten pátek potrvá. Žádám tedy
všechny domácnosti napojené na obecní vodovod,
aby nyní i do budoucna zvážily, zdali je nutné kropit zahrady, napouštět bazény atd.
pitnou vodou z obecního vodovodu. S provozovatelem vodovodu
jsme sice udělali nějaká opatření,
zvedli jsme nátok do vodoměru, domácnosti s bazénem dostanou vodoměr
s dálkovým odečtem, překontrolujeme
vodovodní řád, abychom zjistili, zdali
nemáme někde černý odběr, ale i tak je to vše na nás,
jak s vodou budeme zacházet.
Od 2. června rozhodnutím vodoprávního úřadu platí, že vodu z veřejného vodovodu je možné užívat pouze
pro osobní potřebu k pitným
a hygienickým účelům.
Na závěr mi ještě dovolte
poděkovat panu Jiřímu Bínovi staršímu, který nad vodojemem bdí a kontroluje, zdali je
vše tak, jak má být. Moc děkuji.
Všem přeji krásné léto a ať
se naše životy vrátí již opravdu
k normálu.
Petr Sklenář
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Zasedání zastupitelstva
Vybíráme některé body ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 11. května 2021 (kompletní zápis ze ZO
včetně příloh najdete na www.obec-hrusice.cz). Zasedání zastupitelstva bylo vysíláno také on-line prostřednictvím
Microsoft Teams, občané se měli možnost připojit i tímto způsobem.

Informace o rezignaci na mandát člena
zastupitelstva
Předsedající oznámil, že dne 22. dubna 2021 obdržel
rezignaci Ireny Tesaříkové na mandát zastupitelky.
Tímto dnem tak Ireně Tesaříkové mandát zastupitelky zanikl a ode dne 23. dubna 2021 vznikl mandát
náhradníkovi ze stejné kandidátní listiny v pořadí určeném dle výsledků voleb, panu Pavlu Musilovi.
Slib nového člena zastupitelstva
Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích
vyzval nově přítomného člena zastupitelstva ke složení slibu. Pan Pavel Musil složil slib řádně, tedy neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.
Zpráva kontrolního výboru
Předseda kontrolního výboru pan Tomáš Staněk představil zastupitelům zprávu o kontrole plnění usnesení
zastupitelstva. Konstatoval, že z 95 % je vše v pořádku.
Zpráva kontrolního výboru je zveřejněna na stránkách obce v sekci zastupitelstvo obce.
Schválení dodavatele projektové dokumentace
na připojení VDJ Peleška – VDJ Hrusice
Předsedající seznámil zastupitele s výsledky výběrové
komise. Obec obdržela celkem pět nabídek. Všechny
nabídky splnily formální zadání a vyhrála tak nabídka s nejnižší cenou.
Zastupitelstvo obce Hrusice odsouhlasilo výběr
dodavatele na zpracování projektové dokumentace
vodovodního připojení VDJ Peleška – VDJ Hrusice
a vyhlásilo vítězem veřejné zakázky „Vodovod Hru-

sice – připojení na VDJ Peleška, projekční a inženýrská činnost“ společnost Vodohospodářský rozvoj
a výstavba, a.s.
Poskytnutí dotace z rozpočtu obce Hrusice
Zastupitelstvo obce schválilo v souladu s programem
pro poskytování dotací neziskovým organizacím a spolkům z rozpočtu obce Hrusice dotaci spolku Ladův národopisný soubor z Hrusic, z.s., ve výši 10 000 Kč.
Poskytnutí dotace z rozpočtu obce Hrusice
Tenisový klub Hrušov v minulosti obec o dotaci nežádal. Nyní požádal o poskytnutí dotace ve výši
15 000 Kč. Dotace by z části pokryla rekonstrukci
kurtu č. 1, který byl vybudován v sedmdesátých letech
minulého století a minulý rok byl ještě silně poškozen
spadlým stromem.
Zastupitelstvo obce schválilo v souladu s programem pro poskytování dotací neziskovým organizacím a spolkům z rozpočtu obce Hrusice dotaci spolku
TKH Tenisový klub Hrušov, z.s., ve výši 15 000 Kč.

Příští zasedání zastupitelstva obce
se bude konat

29. června 2021 od 18.30 hodin.
Na ZO bude projednáno schválení
závěrečného účtu obce.

Aktuality z obecního úřadu
Dotace pro obec
Obec získala dotaci na nový mobiliář ze Státního zemědělského a intervenčního fondu přes MAS Říčansko. Celkové náklady akce jsou 140 000 Kč, z toho
dotace pokryje částku 112 000 Kč. Obec předpokládá
zejména nákup nových laviček, včetně posezení se stolem k dětskému hřišti, pořízení nových odpadkových
košů nebo stojanů na kola.

Územní plán
Územní plán obce byl opakovaně projednán ve 2. veřejném slyšení, konalo se on-line dne 5. května 2021 (bylo
již potřetí opakováno). Lhůta pro připomínky běžela
do 13. května 2021. Žádné zásadní nebo relevantní
připomínky nebyly vzneseny. V tuto chvíli běží lhůta
dotčeným správním orgánům k tomu, aby se k finálnímu návrhu ÚP vyjádřily. Pokud bude vše v pořád-
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ku, zastupitelstvo může ÚP vydat. Datum účinnosti je
pak 15. den po vydání ÚP zastupitelstvem obce.
Připojení na VDJ Peleška
Společnost vzešlá z výběrového řízení by projektovou
dokumentaci měla podle smlouvy vyhotovit do osmi
měsíců (za ideálního stavu, smlouva je rozfázována
kvůli jednání s vlastníky pozemků apod.). Celková
vysoutěžená částka za dílo je 1,2 mil. Kč včetně DPH
(oproti plánovaným 2,5 mil. Kč).
Aktualizace Strategického rozvojového plánu
obce
Stávající rozvojový plán byl přijat ZO v únoru roku
2019. Vzhledem k tomu, že byl první svého druhu
v obci a přijatý velmi krátce po nástupu nového vedení
obce, je potřeba se znovu zamyslet nad dalším rozvojem s větší znalostí potřeb obce a jejích občanů. Proto

vedení obce plánuje uspořádat veřejné slyšení s občany, na kterém budou společně stanoveny cíle a priority rozvoje obce v následujících letech. Slyšení se bude
konat před příštím zasedáním ZO, tedy 29. června
od 17.30 hodin.
Služba ČEZ Distribuce
ČEZ od 1. ledna 2021 již nevyvěšuje letáky s oznámením o plánovaných odstávkách, obec dává informace
na web a skrze mobilní rozhlas den před přerušením
dodávky elektřiny rozesílá informaci skrze SMS. Občané se však mohou registrovat také přímo u ČEZU,
informace k jejich odběrnému místu jim pak přijde
přímo od ČEZ Distribuce. Jedná se o bezplatnou službu zasílání SMS o poruchách a e-mailů o plánovaných
odstávkách.
Pro informace a přihlášení ke službě navštivte
https://www.cezdistribuce.cz/cs/sluzba

Sdělení a podněty občanů
Poděkování
Chtěli bychom vyjádřit poděkování hasičům a sokolům za uctění památky
zesnulého Františka Lady položením věnců na jeho hrob.
Rodina Ladova a Vávrova

POHLED DO

HISTORIE OBCE

Z nejstarší historie obce Hrusice
Jak je snad již mezi hrusickými obyvateli všeobecně
známo, za první písemnou zmínku o sídelním
útvaru nesoucím jméno Hrusice se považuje písemný
záznam buď z konce 13., nebo z počátku 14. století,
který se ovšem váže k roku 1205.

V

e Státním oblastním archivu v Třeboni je v oddíle Cizí statky, sign. Ostrov II. 2991 uložen
následující dokument:
Jedná se o padělek (v odborné historické terminologii se taková listina nazývá „falsum“) královského výnosu zapsaný na pergamenu o rozměrech
558 x 580 x 62 mm, na němž chybí původně přivěšená pečeť. Falsum vzniklo zřejmě někdy na konci
13. či na počátku 14. století, ale svým obsahem odkazuje k roku 1205.
Obsahem listiny je výnos českého krále Přemysla
Otakara I. vydaný v Praze 17. ledna 1205. V tomto vý-

nosu český král postupuje benediktinskému klášteru
v Ostrově u Davle pokuty od poddaných kláštera, vrací
klášteru kapli sv. Jakuba v Domažlicích a zároveň svým
rozhodnutím potvrzuje držbu veškerých statků, které
klášter dostal od českých knížat, králů a šlechticů.
V závěru dokumentu je mimo jiné v latinském originálu uvedeno: „Cas (eciam) miles Networycych pro
eterna requie et duo aratra de terra contulit. Bolecey
(quoque) miles capellam beati Adalberty que est Hrusicych, cum terra ad tria aratra et silvam aliamque
terram ad duo aratra Vscicych deo et sancto Johanni
Baptiste obtulit.“
V českém překladu pak toto místo zní: „(Také) Čas,
rytíř v Netvořicích, pro věčný mír (duše) dal dvě popluží země. (Také) rytíř Bolek (Bolecej) daroval Bohu
a sv. Janu Křtiteli kapli bl. Vojtěcha, která je (v) Hrusicích, se zemí v rozsahu tří popluží a les a jinou zemi
o dvou poplužích v Ušticích.“
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Co je možné vyčíst z této pasáže dochovaného (resp.
padělaného) písemného záznamu královské vůle?
Pokusme se ukázat, co je možné vyčíst a je více
či méně pravděpodobné, byť s vědomím toho, že sama
listina je falsum (skutečnost, že listina je falsum, ovšem neznamená, že musí nutně obsahovat pouze nepravdivé údaje), a rovněž s ohledem na to, že podaný
výklad obsahu listiny není jediný možný, nýbrž v úvahu
připadá i jiný, který by tuto zmínku o Hrusicích vázal
k jiné osadě, a to Hrusice-Hamry na Neveklovsku.
Je důležité se o to pokusit zejména proto, že ani tyto
nejasnosti a z nich plynoucí pochybnosti nic nemění
na reálném stáří obce Hrusice, neboť o něm svědčí
mnohé jiné, naprosto spolehlivé skutečnosti a fakta,
zejména samozřejmě existence stavby původně románského kostela sv. Václava pocházejícího nejspíše
z prvé poloviny 13. století. (Dokonce lze odůvodněně
předpokládat, že trvalejší osídlení hrusické lokality
spadá do ještě dřívějšího období, v němž probíhaly
procesy vnitřní kolonizace středočeské oblasti.)
Nejprve tedy k tomu, co je z oné pasáže starobylé
listiny, pokud se týká našich Hrusic, na první pohled
zřejmé. Na přelomu 12. a 13. století se pravděpodobně v oblasti dnešních Hrusic nalézala (dřevěná) kaple
bl. Vojtěcha a spolu s ní i „země“, tj. nějaká rozloha
zemědělsky obhospodařované půdy. Listina uvádí její
rozsah jako „tři popluží“.
Jako „popluží“ bylo ve středověkých Čechách označováno určité množství zemědělsky obdělávané půdy.
(Někdy býval používán také termín „rádlo“.) Jeho velikost odpovídala takové výměře, kterou bylo možno
obdělávat jedním pluhem a která příslušela jednomu hospodářskému dvoru. Výměra jednoho „popluží“
ale nebyla nutně vázána ke šlechtickému dvorci. Mohla být spojena i s poddanskými usedlostmi, nikoli jen
půdou panskou (dominikálem).
Dále z uvedeného záznamu víme, že se v tehdejších
Hrusicích nalézala alespoň tři taková popluží. S odvoláním na tento údaj je možné usuzovat, že by Hrusice kolem roku 1205 (resp. v dobách více či méně těsně tomuto datu předcházejících) mohly představovat
shluk několika usedlostí či dvorců obklopujících zřejmě dřevěnou svatyni bl. Vojtěcha. Majitelem a pánem
těchto statků byl jakýsi rytíř Bolek (Bolecej), o jehož
osobě bohužel nic bližšího není sděleno ani v královské listině, ani v jiných známých dokumentech. Postava prvního uváděného majitele a pána Hrusic tak
zůstává zahalena oparem tajemství. Hypoteticky lze
pouze snad konstatovat, že hrusický majetek se dostal
do rukou rytíře Bolka tehdy běžným způsobem.
Z textu listiny dále plyne, že je možné k osobě rytíře
Bolka uvést ještě informaci, že jeho dar ostrovskému
klášteru byl s největší pravděpodobností motivován
tehdy obvyklými důvody. V raně středověké společ-

nosti bylo běžné, že příslušníci nově vzniklé vrstvy pozemkové šlechty kompenzovali své, z hlediska
křesťanské věrouky a mravouky ne vždy spravedlivé
a zbožné, skutky materiálními dary církevním a řeholním institucím. Bylo to považováno za adekvátní
výraz péče o spásu a klidný a pokojný život duše.
Jak jsme již uvedli, mohl se tento „zbožný čin rytíře
Bolka“ odehrát daleko dříve, tj. v závěru 12. století,
popřípadě na přelomu 12. a 13. století. Podle tohoto
listinného falsa totiž král Přemysl Otakar I. pouze
stvrzoval už existující stav. Je třeba připomenout,
že tento panovník vládl od roku 1197 a takovými výnosy, jak bylo tehdy obvyklé, vlastně upravoval a stvrzoval majetkové poměry ve své říši vzniklé předchozími procesy vnitřní kolonizace českých zemí.
Pokud je celá hypotéza správná, je z hlediska dějin
obce Hrusice nejdůležitějším faktem, že se tehdejší sídelní útvar o rozsahu nejméně tří popluží soustředěný
zřejmě kolem křesťanské svatyně bl. Vojtěcha snad
stal majetkem ostrovského kláštera.

Nový, podle uvedeného listinného falsa královskou
vůlí potvrzený majitel Hrusic, totiž benediktinské opatství sv. Jana Křtitele v Ostrově u Davle, bezesporu patřil svého času k nejvýznamnějším řeholním institucím
v českém knížectví či království. Na počátku 13. století
měl za sebou již více než dvě století existence.
Vznikl, resp. byl založen na soutoku řek Sázavy
a Vltavy už na konci 10. století jako druhý mužský
klášter v Čechách. Běžně se uvádí, že o jeho založení kolem roku 999 se zasloužili dva čeští panovníci –
Boleslav II. (panoval v letech 967–999) a Boleslav III.
Ryšavý (panoval v letech 999–1002). Prvním opatem
se stal mnich Lantbert, který byl povolán do Čech se
skupinou benediktinských mnichů z bavorského kláštera v Niederalteichu. Tento německý klášter udržoval
čilé styky také s prvním mužským benediktinským
konventem v Čechách v Břevnově u Prahy založeným
péčí Slavníkovce sv. Vojtěcha v roce 993.
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Nový klášter bezesporu patřil mezi nejdůležitější
klášterní fundace raně středověkých přemyslovských
Čech a byl nejen duchovním ohniskem, ale i střediskem vynikajících kulturních tradic. (Proslul například výrobou nádherných dlaždic s reliéfy, které,
resp. jejich fragmenty, jsou uloženy v Lapidáriu Národního muzea v Praze. K nejkrásnějším dochovaným
knižním památkám českého středověku pocházejícím
ze skriptoria tohoto kláštera patří tzv. Ostrovský žaltář z roku 1174.)
Historie kláštera však nebyla příliš dlouhá a byla
naplněna mnohými nešťastnými událostmi. Několi-

krát vyhořel (1137, 1403) a vícekrát byl vyplundrován
a zpustošen. V roce 1278 se jeho zpustošení dopustila
německá vojska, v roce 1420 byl vypálen a vydrancován husitskými vojsky. Definitivně byly jeho trosky zpustošeny velkou povodní v roce 1529. Z tohoto
otřesu se už nikdy nevzpamatoval, i když se tu a tam
v pozdějších dobách objevily pokusy o jeho obnovu.
V letech 1933–1934 a 1975 byl proveden rozsáhlý
archeologický průzkum, který odhalil, že na počátku
byly klášterní budovy více než jedno století dřevěné
a teprve později byly stavěny budovy kamenné. Zároveň průzkum odhalil i existenci hospodářských a výrobních budov spolu s obydlími laických služebníků.
Tak byly odkryty alespoň základy kdysi velmi bohatého a slavného benediktinského kláštera, k jehož
majetkům v raném středověku náležela také obec
Hrusice.
Martin Hemelík st.,
kronikář obce Hrusice
1

Fotokopie tohoto dokumentu je dnes uložena i na Obecním
úřadu v Hrusicích.
2
Český překlad dr. Karla Beránka, pracovníka Státního
ústředního archivu Praha.

FARNOST

Svatý Jan Nepomucký
Známe tak takzvané „české nebe“? To znamená svaté
naší země, kteří jsou již v nebi a přimlouvají se
za nás. 16. května je svátek svatého Jana
Nepomuckého, hlavního patrona Čech.

K

rátký životopis: Narodil se kolem poloviny 14. století v Pomuku (později Nepomuku)
v Čechách. V letech 1369–1380 byl veřejným
notářem a zároveň pracoval v úřadě generálních vikářů. Po vysvěcení na kněze byl farářem u sv. Havla (1380–1390) a kanovníkem kapituly u sv. Jiljí
(1382–1389) a na Vyšehradě (1389–1393). Arcibiskup
Jan z Jenštejna ho jmenoval svým generálním vikářem
(1389–1393). Když vyvrcholilo napětí mezi králem Václavem IV. a arcibiskupem, stál na straně arcibiskupa
a hájil svobodu a nezávislost církve na králově zvůli,
zatímco král se snažil ovládnout církev a získat na svou
stranu část vyššího duchovenstva. Byl podroben výslechu a mučení za osobní účasti krále. Jeho tělo bylo
20. 3. 1393 vhozeno do Vltavy, potom prozatímně po-

hřbeno a později (snad roku 1396)
přeneseno k pohřbení do katedrály. V následujících letech se mluvilo o další příčině jeho mučednické smrti, že totiž nechtěl porušit
zpovědní tajemství.
V roce 1721 byl prohlášen
za blahoslaveného a 19. 3. 1729
za svatého.
Svatý Jan Nepomucký je patronem zpovědníků
a kajícníků. Zachoval přísné mlčení ohledně svaté
zpovědi královny Žofie. Tím mlčením je vázán každý
kněz. Ale i každý křesťan by měl umět mlčet, když mu
někdo něco důvěrně sdělí. V dnešní době je mnoho slov
a málo mlčení. Prožíváme také rok svatého Josefa,
který též vynikal mlčením. Krásné je srovnání dvou
Janů – Jan Nepomucký a Jan Křtitel. Oba odsoudili královu nešlechetnost. Jan Křtitel nahlas a stálo
ho to hlavu, Jan Nepomucký mlčky a končí také mučednickou smrtí.
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Na závěr drobný kvíz pro děti: Kolik znáte ve svém
okolí soch svatého Jana Nepomuckého? (Malá nápověda
– v Mnichovicích u školy, v Hrusicích u vchodu na hřbitov, v Ondřejově u kostela, ve Zvánovicích je kaple zasvěcená sv. Janu Nepomuckému se sochou nad oltářem.)
Pěkná je píseň k svatému Janu Nepomuckému:

„Vroucně vzýván…“ (ve zpěvníku č. 835). Můžeme se ji
modlit bez zpěvu.
Kéž nám svatý Jan Nepomucký pomáhá v životě
duchovním i v pozemském.
P. Ivan Kudláček,
farář mnichovicko-hrusické farnosti

Z LADOVA

KRAJE

O létě, boji se smetím a sběru nápadů na stezkách
Nadcházející léto láká k výletům za krásami přírody, a možná právě vás hřeje pocit, že zelenou krásu vašeho
bydliště už tolik neruší nepořádek, povalující se pneumatiky, šrot či ilegální skládky odpadků.
Vám všem, kteří jste se podíleli na jarních úklidech v rámci akce Čistý Ladův kraj, patří velký dík!

N

asbíralo se téměř 6 tun odpadků, zapojilo se bezmála 400 dospělých a dětí.
Uklízelo se v 18 obcích našeho mikroregionu. Po roční uklízecí pauze způsobené covidovou pandemií je to velmi dobrý výsledek.
Děkujeme také Českému svazu ochránců přírody,
který nás podporuje distribucí části pytlů a rukavic.
Jarní úklidy obcí se letos poprvé nekonaly organizovaně
v průběhu jednoho víkendu, jak bývá zvykem, ale probíhaly individuálně a většinou i několik týdnů. Materiální
vybavení, tedy pytle a rukavice, si mohli lidé vyzvedávat na obecních úřadech či na veřejných prostranstvích,
kde byly k dispozici stanoviště, tzv. pytlomaty.
Najdou se také jedinci, či dokonce rodiny, které likvidují odpadky na svých každodenních procházkách.
Obce to většinou podporují, protože i přes hojné zapojení dobrovolníků na jaře zůstaly mnohde nebo se znovu
objevily smetím znečištěné oblasti. Místy se proto lidé
domluvili i na dalších letních uklízecích akcích. Většinou není problém si v průběhu celého roku vyzvednout
pytle či rukavice na vašem obecním úřadě a domluvit se
na místě, kde budou nasbírané odpadky uloženy.
K organizovanému Čistému Ladovu kraji se můžete
přidat i na podzim. Jsme optimisté a věříme, že jen
dílčí prací a tím, že vzory táhnou, se postupně změní
myšlení a chování většiny lidí, a to i ve smyslu nakládání s odpadky. Děkujeme všem, kteří jdou příkladem. Pro ty nejpilnější
máme i drobné odměny.
Podělíte se s námi o vaše
oblíbená místa? Těšíme se
na vaše tipy!
Spolu s Klubem českých
turistů pracujeme na obnově značení na stezkách a cy-

klostezkách a oslovujeme veřejnost, aby se zamyslela nad zřízením nových zastávek.
Napadá vás, kde umístit tradiční či netradiční venkovní herní prvky?

Může jít také jen o lavičku, informační tabulku, obrázek, lesní hru, nápadům se v rámci přírodního materiálu meze nekladou. Co vy na to?
Než vyrazíte na túru, můžete si pořídit naše tričko
a stát se tak naším fanouškem „ladovákem“!
Děkujeme všem, kteří si pořizují „ladovská“ trička a podporují tak náš účet veřejné sbírky na opravy
stezek. Nejsme výdělečná organizace, a tak je každý
příspěvek do naší pokladny velmi vítán. Pokud nevíte, jak bavlněné tričko s originálním ladovským potiskem získat, mrkněte na náš web. Tam, mimo jiné,
najdete i mapy stezek ke stažení.
Tak ať je nám v červnu v Ladově kraji hezky!
Hanka Bolcková
www.laduv-kraj.cz
facebook.com/laduvkraj
instagram.com/laduvkraj

›6‹

Z LADOVA

KRAJE

Noc kostelů v Hrusicích
V pátek 28. května ožily prostory
vně i uvnitř hrusického kostela
sv. Václava. Poprvé se naše farnost
zapojila do akce Noc kostelů a zájem
byl velký, dorazili návštěvníci všech
věkových kategorií.

D

oprovodný program přilákal děti i dospělé. Pro děti
byly připraveny úkoly a tvořivé dílničky s tematikou sv. Václava, kterému je náš kostel zasvěcen.
Dospělí si mohli zasoutěžit s poučnou křížovkou nebo se zúčastnit ko-

mentované prohlídky kostela s výkladem o jeho historii, který zajistil
pan Jiří Bernat z ústavu archeologické památkové péče. Kdo si chtěl
kostel prohlédnout po vlastní ose,
měl možnost. Pro prohlídku byla
otevřena i kostelní věž, lidé mohli
vidět zvony a pokochat se pěkným
výhledem do okolí.
Večer vrcholil koncertem komorní hudby, při kterém zazněly
skladby od M. Greena, H. Purcella, J. S. Bacha, W. A. Mozarta,
R. Schumanna a E. Morriconeho.
Účinkovali: Darina Glatzová (zpěv), Martina Šimsová
(klavír/cembalo), Ondřej Palkovský (hoboj, viola), Štěpán
Kopecký (violoncello), Matouš
Kopecký (trubka, kontrabas)
a na housle Vít, Jonáš a Jan
Kopečtí. Působivé prostředí, krásná hudba, setkání se
známými tvářemi, to vše bylo

zárukou příjemného kulturního
zážitku. Moc děkujeme farnosti
za uspořádání akce a budeme se
těšit zase za rok.
Redakce

Kamenická galerie

K

amenické Kulturní centrum
zřídilo
novou
galerii, která byla otevřena 10. května výstavou „Síň slávy“, která
mapuje historii zdejší
kultury.
Galerie se nachází
ve vstupní části kulturního domu, v rozlehlém
prostoru mezi hlavním sálem, knihovnou
a kancelářskou částí
budovy.
„Kulturní dům v Kamenici se snaží proměnit a přivítat návštěvníky a fanoušky z různých oblastí umění
a kultury. Nově jsme například v rámci projektu „Kulturák naživu“ začali přinášet živé streamy koncertů
a divadelních představení. Otevření infocentra a galerie je dalším krokem, kterým bychom chtěli pozměnit

vnímání naší instituce nejenom mezi místními lidmi,“
vysvětluje vedoucí Kulturního centra Jan Růža.
Výstava „Síň slávy“ obsahuje 30 obrazů, na kterých
jsou vystavené plakáty z posledních 30 let působení
kamenického kulturního objektu. „Můžete vidět skutečné perly z našeho archivu, také plakáty podepsané
vystupujícími umělci. Každý obraz je doplněný detailním popisem události a interpreta, z nichž mnozí se
do Kamenice vraceli vystupovat opakovaně. Tuto výstavu věnujeme s kolegy naší nedávno zesnulé bývalé
vedoucí Andree Vodešilové, bez které bychom kamenickou kulturu vůbec neměli,“ dodává
autorka výstavy a kurátorka
Kateřina Doležalová.
Kulturní
centrum
Kamenice
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Kalendář akcí

5. června
Dětský den
Spolky myslivců, hasičů a sokolů pořádají
5. června 2021 od 13.30 do 16.00 hod. dětský
den. Akce se bude konat tradičně na fotbalovém
hřišti. Děti se mohou těšit na zajímavé soutěže, prohlídku hasičských aut a ukázku dravých
ptáků.
18. června
Otevření dětského hřiště a vítání občánků
Při příležitosti otevření zrekonstruovaného dětského hřiště proběhne také vítání občánků. Žádáme rodiče, kteří mají o účast na vítání zájem,
aby své dítě nahlásili do 10. června na e-mail:
ou@obec-hrusice.cz.
26. června
Potlach na Prašivce
K tradičnímu setkání zve osada Prašivka a Spojené osady Hrusic.
14. srpna
Hrusické letní kino
Od 21 hodin se bude promítat česká komedie
Bezva ženská na krku na louce u fotbalového
hřiště. Jste srdečně zváni!

Nabízím služby

elektrikáře

s platnou certifikací vyhlášky č. 50.
Jiří Šalanský · 775 100 826
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Ladův kraj

5. června
Ondřejovský krpál
Fandíte starým autům? Nenechte si ujít akci
Ondřejovský krpál, která se koná v sobotu
5. června. Jedná se o orientační jízdu veteránů. Historické vozy a motorky se začnou sjíždět
od 8 hod. na náměstí 9. května 295 v Ondřejově.
Takže zhruba od 9 do 10 hod., kdy začne rozprava, si budete moci tyto skvosty prohlédnout
a udělat si třeba pár fotek.
Od 29. května do 6. července
Výstava fotografií Roberta Vano
Od 29. května do 6. července probíhá výstava fotografií Roberta Vano ve Vondráčkově továrně v Kostelci n. Č. lesy. V sobotu
12. června od 10.00 hod. proběhne workshop
a od 18.00 hod. veřejná vernisáž.
19. června
Ringhofferovy trhy
V sobotu 19. června od 9.00 hod. proběhnou
v Kamenici Ringhofferovy trhy. Jedná se o farmářský trh, na kterém zahraje hrusická kapela Amatéři.
Od 21. května do 30. listopadu
Sochy ve velkých Popovicích
V okolí centra Velkých Popovic je ve venkovních prostorách instalováno 12 soch. Výstava
probíhá od 21. května do 30. listopadu. Mapa
rozmístění a povídání od autorů soch jsou k nalezení na webu www.vpsochy.cz.

Uzávěrka dalšího čísla
Hlasu Hrusic bude 18. června 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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