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Vzpomínka na návštěvu biskupa Lobkowicze
v Hrusicích
Ve čtvrtek 17. února 2022 zemřel Mons. František Václav Lobkowicz, první biskup ostravsko-opavský.
Ačkoliv se o tom neví, zanechal stopu i u nás v Hrusicích a na svoji návštěvu u nás rád vzpomínal.
Pan biskup, jako světící biskup pražský, vysvětil na počest svaté Anežky České kapličku na osadě Slepičárna.
Stalo se to odpoledne, dne 22. září 1995. Dovolím si pár vzpomínek.
hromáždění se zúčastnil tehdejší ministr práce a sociálních věcí Ing. Jindřich Vodička, velitel Armády spásy v České republice komisař
William van der Harst a další. Zúčastnila se celá osada a moji kolegové z práce. Všichni na stavbu kapličky přispívali, každý po jedné cihle. Jejich jména jsou
napsaná na cihlách. Obtížnou část stavby, oblouk výklenku, správně segment, mi pomáhal stavět přítel
Michael Mehlig z Drážďan, což vyvolalo poznámky
sousedů, že zatímco na běžných stavbách jsou zaměstnáváni Ukrajinci, pan Víšek si na to pozve Němce.
Osada Slepičárna zažila tehdy velkou událost. Kaplička je možná první církevní stavba, která byla postavena za přispění chatařů a kolegů z práce. To bylo
tak. Nechali jsme si vyvrtat studnu, vrt ležel 30 cm
od hranice pozemku u cesty. Postupně tam byla pumpa, čerpadlo a nakonec kobka v zemi krytá plechem.
Bylo to nehezké. Tak jsem vymyslel postavit tam kus
zdi s tradičními taškami a kobku zastřešit. Pak už to
šlo samo. Když zeď, tak výklenek. Když výklenek,
tak svatý obrázek. Když svatý obrázek, tak nechat
vysvětit. Tehdy jsme v mé práci připravovali zákon
o sociální pomoci, a protože svatá Anežka Česká je považována za patronku sociální péče, bylo rozhodnuto
o vysvěcení na její počest.
Podařilo se navázat kontakt na tehdejšího světícího biskupa pražského Mons. Lobkowicze. Uspořádali
jsme malou slavnost, a protože to byla tak neuvěřitelná akce, poslal ministr do Hrusic pro jistotu ještě ráno
řidiče, aby prověřil, zda je to pravda. Pozvali jsme více
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lidí z Hrusic, chtěli jsme trochu víc „lidsky“ propojit
osadu do obce, tehdy jsme byli na okraji, dnes už jsme
v obci.
Místní zahradník pan Vávra dodal květinovou výzdobu.
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Z OBCE

Kaplička dodnes stojí. Občas musíme vyměnit obrázek, protože ho slunce poškozuje. Dosud to byl jen tisk,
chystá se regulérní obraz a jeho instalaci později určitě
oslavíme.
Pan biskup Mons. Lobkowicz, jak se ukázalo, byl velmi sympatický mladý člověk, který upřímně zaujal těch
několik desítek zúčastněných. Při příležitosti 25. výročí svěcení jsme pana biskupa pozdravili. Jak nám bylo
sděleno, připomenutí kapličky a celé akce jej potěšilo,
rád zavzpomínal a na přímluvu svaté Anežky České
žehná. Jistě všem i celé obci.
Korunu všemu nakonec dodalo pojmenování naší
uličky „U Kapličky“. Tím se kaplička dostala do místopisu.
Ing. Petr Víšek

Mons. František Václav Lobkowicz,
OPraem, první biskup ostravsko-opavský.
arodil se 5. ledna 1948 v Plzni. Jeho rodiči
byli Jaroslav Claude, kníže z Lobkowicz,
a Gabriela z Korff-Schmising-Kerssenbrocku. V r. 1968 vstoupil do řádu premonstrátů
v klášteře Teplá, kde 10. srpna 1972 tajně složil
slavné řeholní sliby. Na kněze byl vysvěcen Františkem kardinálem Tomáškem 15. srpna 1972
v Praze. Nejprve neměl státní souhlas, od dubna
1975 byl ustanoven mimo rodnou diecézi. Působil
ve farnostech Frýdek, Jablunkov a Český Těšín.
Od r. 1984 byl ustanoven farářem farnosti Ostrava
– Mariánské Hory. Od r. 1990 byl čestným kaplanem Českého velkopřevorství Suverénního řádu
Maltézských rytířů. Podporoval také skautské
hnutí jako jeho ústřední duchovní rádce.
Dne 17. března 1990 byl papežem Janem Pavlem II. jmenován titulárním biskupem v Catabum Castra a světícím biskupem pražské
arcidiecéze. V Praze působil až do roku 1996.
V pražské arcidiecézi byl zároveň děkanem Metropolitní kapituly u sv. Víta a v letech 1992
až 2001 byl apoštolským delegátem pro Rytířský
řád Křižovníků s červenou hvězdou. Po zřízení
ostravsko-opavské diecéze papežem Janem Pavlem II. byl 30. května 1996 jmenován prvním
sídelním biskupem. Intronizace proběhla v katedrále Božského Spasitele 31. srpna 1996.
Od roku 2016 ho provázely vážné zdravotní
problémy, ale přesto se stále snažil sloužit své
diecézi. Dne 1. června 2020 z něj papež František sňal tíhu odpovědnosti při řízení diecéze
jmenováním apoštolského administrátora. Zemřel 17. února 2022.

N
P ř e dc h á zejíc íc h
mnoho dnů byla psí
zima, a proto jsme připravili zimní a letní
variantu občerstvení.
Ten den ale od rána
svítilo slunce a mohli
jsme venku oslavovat
až do noci. Na poslední chvíli byla řešena otázka, zda jsou to boží muka, nebo
kaplička. Pan biskup rozhodl, že je to výklenková kaple.
Je to podle Wikipedie menší sakrální stavba, ve střední
Evropě tradičně považovaná za typ kaple, která ale postrádá vnitřní prostor modlitebny. Její označení je odvozeno od výklenku určeného pro umístění obrazu, sochy
nebo reliéfu odpovídajícího zasvěcení kaple.
Pan biskup i já jako hostitel jsme měli před svěcením krátké proslovy. Ve svém vystoupení jsem vysvětlil, že ač někteří nemají dar víry, chápeme význam
a nadčasovou hodnotu vysvěcení místa. Z proslovu
i pozdějšího dopisu pana biskupa cituji, „že posvěcení
věcí posvěcuje životy lidí“. Svoje vystoupení jsem zakončil sdělením, že v minulosti, když se chtělo, aby se
nějaká událost pamatovala, vzalo se pár mladých
kluků, ti dostali nařezáno a pak byli bohatě pohoštěni. Tomu se říkalo „dostat na pamětnou“. A zakončil
jsem tím, že bych to rád zopakoval, ale k potěše všech
dodal, že jen tu druhou část.
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Zasedání zastupitelstva
Vybíráme některé body ze zasedání zastupitelstva obce 15. března a 12. dubna 2022
(kompletní zápisy ze ZO, včetně příloh, najdete na www.obec-hrusice.cz).

ZO vzalo na vědomí zprávu předsedkyně ﬁnančního
výboru o provedených kontrolách účetnictví (zpráva je
zveřejněna na stránkách obce v sekci Obec Hrusice/Zastupitelstvo obce) a zprávu starosty ohledně výsledku
přezkoumání hospodaření obce Hrusice za rok 2021
(zpráva je zveřejněna na stránkách obce v sekci Obec
Hrusice/Zprávy o výsledku hospodaření obce).
ZO schválilo zápis do kroniky obce Hrusice za rok 2021
a souhlasilo s roční odměnou kronikáři ve výši 7 000 Kč.
Účelová komunikace, křižovatka ulic K Březině
a Na Šmejkalce, má nyní devět vlastníků. Kvůli údržbě a přístupu k nemovitostem budou některé podíly
převedeny do vlastnictví obce. ZO odsouhlasilo přijetí
podílu 193/434 (tj. cca 44,5 %) z pozemku parc. č. 220/2
v k. u. Hrusice.
Souhlasilo s vyhlášením výzvy na pronájem obecního bytu o velikosti 74 m2 v domě č. p. 73. Zastupitelstvo
s ohledem na celkovou rekonstrukci bytu stanovilo nejnižší nabídku pronájmu na 12 tis. Kč/měsíc bez energií a služeb. Výběr nájemce proběhl na zasedání zastupitelstva dne 12. dubna, kdy byly otevřeny obálky
zájemců o pronájem. Zastupitelstvo souhlasilo s pronájmem bytu uchazeči, který podal nejvyšší nabídku, a to
ve výši 12 500 Kč/měsíc bez energií a služeb. Rekonstrukce tohoto bytu stála necelých 700 tis. Kč.
ZO souhlasilo s poskytnutím ﬁnančního příspěvku
ve výši 100 000 Kč na pomoc Ukrajině. Příspěvek byl
poskytnut na transparentní účet Člověka v tísni.
ZO souhlasilo s poskytnutím ﬁnančního příspěvku
ve výši 50 000 Kč Farní charitě Mnichovice na zakoupení stanu.
ZO souhlasilo s poskytnutím dotace Tělovýchovné
jednotě Sokol Hrusice ve výši 170 000 Kč.
ZO souhlasilo s poskytnutím ﬁnančního příspěvku
ve výši 5 000 Kč Lince bezpečí.
ZO souhlasilo s uzavřením Smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení služebnosti s obcí Senohraby týkající
se pozemků parc. č. 230/5, 230/4, 230/3, 254/26, 477/1,
338/14, 541/7, 338/1, 498/2, 338/21, 473/12, 473/3,
28/2 a 524 v katastrálním území Senohraby, ohledně
uložení vodovodu pro napojení obce Hrusice na vodojem Peleška. Náhrada za věcné břemeno je ve výši
250 Kč/metr délky, celkem tedy 274 675 Kč
za 1 098,7 m.
ZO souhlasilo s uzavřením podpachtovní smlouvy
s Richmond Star Energy Investment, IČO 24731897,
ohledně pozemku parc. č. 264/12 v k. ú. Senohraby.
Důvodem uzavření je manipulační prostor pro stavební techniku při budování vodovodu pro napojení obce

Hrusice na vodojem Peleška.
ZO vzalo na vědomí informaci starosty o zahájení
příprav na výběrové řízení pro nové komunální vozidlo
pro obec Hrusice.
ZO souhlasilo se záměrem vybudování komunikace
na pozemku parc. č. 2250 v k. ú. Hrusice pro plánovanou
výstavbu domu seniorů. Souhlas se týká pouze záměru
výstavby komunikace, není souhlasem v rámci stavebního řízení pro výstavbu komunikace, a tedy negarantuje
souhlas s budoucí výstavbou komunikace ani domova
seniorů ze strany obce Hrusice ani orgánů státní správy.
ZO souhlasilo s rozpočtovým opatřením, změnou
rozpočtu č. 1/2022, týkající se úprav z důvodu výdajů
na údržbu vozidel SDH a plánovaných ﬁnančních darů.
Zastupitelstvo schválilo závěrečný účet obce bez výhrad a účetní závěrku.
Příjmy: 16,9 mil. Kč (plán 11,5 mil. Kč)
Výdaje: 17,8 mil. Kč (plán 19 mil. Kč). Rozpočet skončil ve schodku. Zde je ale nutné upozornit na to, že schodek je způsoben investicí ve výši 5 mil. Kč na nákup
dluhopisových fondů. Dá se tedy říci, že faktické výdaje
jsou ve výši 12,8 mil. Kč.
Zůstatek na účtech k 31. 12. 2021:
Bankovní účty: 19,1 mil. Kč
Pokladna: 0 Kč
Investice (včetně zhodnocení): 5,1 mil. Kč
Z úvěru na kanalizaci zbývá doplatit ještě 2,1 mil. Kč
(doplacena bude k 31. 12. 2022).
Zastupitelstvo schválilo účetní závěrku své příspěvkové organizace, Mateřská škola Hrusice, a zároveň
souhlasilo s převodem zisku ve výši 81 tis. Kč do rezervního fondu.
Zastupitelstvo souhlasilo s bezúplatným převodem
pozemků parc. č. 1658/16 ulice Nad Úvozem, parc.
č. 1657/22 ulice Vinařská a parc. č. 227/2 část ulice
K Březině. Zastupitelstvo dále souhlasilo s koupí pozemku parc. č. 1658/3 křižovatka ulic Josefa Lady
a nad Úvozem, za 45 tis. Kč.
Zastupitelstvo souhlasilo s poskytnutím dotace
z rozpočtu obce Hrusice, a to Tenisovému klubu Hrušov, ve výši 20 tis. Kč.

Příští zasedání zastupitelstva
se bude konat

v úterý 17. května 2022 od 18.30 hodin
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v budově obecního úřadu
s možností sledování on-line.
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Zprávy z obecního úřadu
Vyčištění ulice J. Lady
V sobotu 26. února se sešlo asi
40 lidí, aby vyčistili část ulice
Josefa Lady, a to v úseku od návsi až k dálničnímu mostu od nevzhledných náletových dřevin.
Děkujeme všem, kteří se podíleli
na této společné akci, která vedla
k dalšímu zkrášlení obce. Zbytek
dočistili pánové z údržby obce.
Zvláštní poděkování patří myslivcům nejen za práci, ale i za vynikající guláš, Leoši Bubeníkovi
za občerstvení v podobě tekutého
chleba a Julce Populové, že vše
ohřála a připravila na stůl pro občerstvení brigádníků.

Vodovodní přivaděč pro Hrusice
Proběhla schůzka s vlastníky ulice
U Tunelu. Obec v rámci spolupráce
začne projektovat odkanalizování celé
oblasti „U Tunelu“ včetně přivedení vodovodu. Celá akce by se pak měla realizovat zároveň s výstavbou vodovodního
přivaděče.

Dotace pro MŠ
Obec podala 14. března žádost
o dotaci skrze MAS Říčansko
na IT vybavení pro MŠ Hrusice
(tablety, laptop, interaktivní tabule).
Svodidla na Hlavní
Na žádost obecního úřadu došlo
ze strany Krajské správy údržby silnic na ulici Hlavní k osazení svodidel, aby byla zajištěna
ochrana chodců. Další osazení
není možné z důvodu vedení společnosti CETIN, umístěného v hraně komunikace.
Velké poděkování patří majiteli zmíněných pozemků,
panu Velkovi.
Úklid obce
V sobotu 2. dubna proběhl za pomoci několika dobrovolníků úklid obce. Letošní rok, možná i kvůli nepřízni počasí, se nás k úklidu nesešlo tolik, jako v minulosti. Podařilo se nám tak uklidit v podstatě jen
intravilán obce, navíc ještě cestu od hřbitova ke křižovatce a okolí Šmejkalky. Nejvíc nepořádku bylo tradičně podél krajské silnice od hřbitova ke křižovatce,
tam se najde ledasco včetně „tradičních“ pneumatik.
Pokud by měl někdo zájem, stále si může vyzvednout
na OÚ pytle a při svých procházkách dále uklízet
a pak nám jen nahlásit, kde pytel zůstal (např. lokalita Hubačov, podél krajské silnice z Mnichovic
do Ondřejova atd.).

Oprava silnic
Byla provedena oprava místních komunikací ve vlastnictví obce Hrusice, a to
metodou Turbo.
Čistírna odpadních vod
Proběhlo jednání s obcí Senohraby ohledně navýšení potřebné kapacity ČOV Senohraby pro obec
Hrusice. V tuto chvíli má obec dle smlouvy objednáno
900 EO (jednotka kapacity ČOV – počet osob, pro který je čistírna určena), čímž už je kapacita z naší strany
naplněna. Více informací poskytne vedení obce příště.
Rekonstrukce mostu
Obec zahájila jednání s ŘSD ohledně rekonstrukce
mostu v ulici Josefa Lady, který vede přes dálnici D1.
Další informace budou poskytnuty příště.
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Upozornění pro občany
Máme zprávy, že se v Hrusicích objevil podomní
prodejce, nabádáme proto obyvatele, aby si dali
pozor na tyto praktiky. Zastupitelstvo připraví
vyhlášku, která podomní prodej na území obce
zakáže.

SPOLKY

Výstavba zázemí na fotbalovém hřišti
Vážení čtenáři,
jak si mnozí z vás jistě všimli, na fotbalovém
hřišti se něco děje. Startuje totiž výstavba
nového zázemí pro fotbalový oddíl – a nejen
pro něj. Nicméně je třeba uvést na pravou
míru slovo „startuje“. Ač se to nezdá,
tak probíhá vlastně téměř závěrečná část
dlouhé cesty. Vraťme se o několik let zpět.

rvotním předpokladem pro vydání stavebního povolení bylo kromě
řádného vypracování projektové dokumentace zejména zajištění převodu pozemků, na kterém hřiště leží, do vlastnictví Sokola. Toto se nám povedlo po velkém
úsilí na počátku roku 2020 dotáhnout. Mohli jsme tudíž
přistoupit k dalším krokům. V září 2020 bylo vydáno
stavební povolení. Od počátku bylo jasné, že z vlastních
zdrojů bychom si nikdy tento projekt nemohli dovolit.
Cílili jsme tedy na získání dotace ze státního rozpočtu,
resp. pomocí nově vzniklé Národní sportovní agentury.
Po vypsání dotačních titulů bylo zřejmé, jaká výše ostatních zdrojů bude třeba, abychom mohli o podání žádosti
uvažovat. S ohledem na to, že rozpočet stavby byl stanoven na necelých 10 milionů, nebylo pokrytí ﬁnanční
spoluúčasti v konečné výši 30 % z celkových nákladů
žádnou legrací. Zde bych rád vyzdvihl pomoc obce Hrusice a jejích zastupitelů, se kterými jsme dospěli k dohodě, že zbylou částku pokryje ze svého rozpočtu obec,
a to z poloviny darem a z poloviny bezúročnou půjčkou,
kterou bude naše organizace po dobu dalších deseti let
splácet. Žádost o dotaci tedy mohla být podána. Stalo se
tak v lednu 2021. V tuto dobu do dalšího konání nepříjemně zasáhla jednak koronavirová krize, která v podstatě na delší dobu zastavila nebo minimálně zpomalila běžné fungování úřadů, ale také organizační změny
v Národní sportovní agentuře. Rozhodnutí o přidělení
dotace i přes úspěšné splnění všech vstupních podmínek
se neustále prodlužovalo. Na konci roku 2021 jsme byli
po konečném odsouhlasení podkladů vyzváni k předložení podkladů nutných pro závěrečné rozhodnutí o při-
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dělení dotace. Bylo tedy vypsáno řádné výběrové řízení
na dodavatele stavby. Po jeho zdárném dokončení jsme
mohli agentuře zaslat konečné podklady. Celá anabáze naštěstí skončila v polovině března 2022 a my jsme
po 14 měsících od podání žádosti obdrželi rozhodnutí
o přidělení dotace.
Mezitím, koncem roku 2021, jsme s cílem být připraveni, provedli vlastními silami odstranění buněk, které
dosud sloužily jako šatny, a likvidaci kiosku. Následně
jsme již přikročili k provedení zemních prací a betonáži základových pasů, neboť podmínky dotace umožňují
akceptovat podklady k fakturaci od počátku roku 2022.
Doklady k průběžnému a konečnému doložení dotací
jsou jak ze strany obce, tak ze strany Národní sportovní
agentury, velmi důkladně prověřované.
Pokud nám bude počasí přát, rádi bychom, aby byla
stavba dokončena co nejdříve a mohla sloužit svému účelu. Výstavbou vznikne pět šaten, z nichž jedna pro rozhodčí, dále skladové a užitné prostory, garáž, jeden menší a jeden větší cvičební sál. Stavba bude stát na 380 m2
a bude mít dvě podlaží. To vše umožní nezávislé využití budovy pro více aktivit. Očekáváme, že prostory budou využity nejen fotbalisty, ale také ostatními zájemci. Cílem je zpřístupnit zázemí např. pro hodiny jógy,
posilovací cvičení nebo třeba různou formu kruhových
tréninků. S rostoucím počtem obyvatel v obci se totiž,
k naší radosti, zaplňují termíny pro cvičení v sokolovně
a věříme, že díky novým, moderním prostorám na hřišti, bude zájem o jejich využití jistě také značný.
Závěrem bych rád poděkoval všem, kteří se jakkoli podíleli a podílejí na této za poslední dobu největší akci v Sokole Hrusice a těším se, že budeme moci
všechny brzy přivítat v reprezentativních prostorách
na fotbalovém hřišti.
Za TJ Sokol Hrusice
Honza Novák, předseda
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ZAJÍMAVOSTI

Z HRUSIC

Konečně jsme se dočkali aneb
Pojmenování ulic v obci Hrusice
Před nedávnou dobou se konečně také v naší
obci objevily červenobílé cedulky s názvy
jednotlivých ulic a uliček. Lze konstatovat,
že se jedná o vskutku zdařilý počin,
který je pro obyvatele Hrusic v mnoha
ohledech výhodný a velmi užitečný,
byť byl spojen s nutnou výměnou úředních
dokladů. Na základě dotazů hrusických občanů
bych rád uvedl několik poznámek k sestavování
uličních názvů v místopise obce Hrusice.
becně platí, že v České republice existují dva
základní a úředně uznávané typy pojmenovávání ulic a uliček – pojmenovávají se buď po určité osobě či osobnosti, anebo podle místopisu.
V případě naší obce se první typ uplatnil bezesporu naprosto oprávněně jen v jednom jediném případě
– hlavní a nejdelší hrusická ulice byla pojmenována
po nejslavnějším rodáku – národním umělci, malíři
a ilustrátorovi Josefu Ladovi. Ve druhém případě je
pojmenování poněkud sporné. Jedna z uliček se nazývá Urbanova zřejmě podle jednoho jejího někdejšího obyvatele hrobníka Urbana. Určitou zvláštnost
pak tvoří název ulice Kocoura Mikeše, neboť pojmenování podle literární postavy nebývá obvyklé a úřední
místa je většinou nerada přijímají. Nicméně zde je to
přijatelné, neboť základem názvu je pojmenování turistické „Cesty Kocoura Mikeše“.
U ostatních ulic a uliček bylo použito pojmenování
podle místopisu. Pokud bychom tedy měli vysvětlovat, odkud se ten či onen název vzal, pak je možné si
rozdělit všechna uliční pojmenování či názvy do dvou
skupin.
V jedné skupině jsou místopisné názvy, jejichž původ je vcelku jasný a dobře vysvětlitelný. Ve druhé
skupině pak jsou místopisné názvy, které jsou odvozeny od tradičního místopisného pojmenování, jehož původ již tak snadno vysvětlitelný není, nicméně dlouhou dobu setrvávalo v obecní paměti předávané ústně.
Do první skupiny náleží názvy: Hubačovská (podle
místního rybníka), K Hájovně (podle bývalé hájovny
ondřejovského polesí Hlavačov), U Památníku (podle
Památníku Josefa Lady a Aleny Vránové), Ke Klášteru
(podle budovy bývalého noviciátu III. řádu sv. Františka), Na Šmejkalce (podle lesního rybníčku Šmejkalka),
Pod Ježovem (podle bývalé středověké tvrze či hrádku
Ježov), Na Hradech (i zde je patrná odezva původní
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středověké situace), U Truhlárny
(podle místní truhlářské dílny), Dawoská (podle chatové osady Dawos),
Rudý les (podle názvu chatové osady)
atd.
Rovněž sem náleží běžné označení ulic podle jejich
umístění – Náves,
U Potoka, Ke Hřišti, Pod Sokolovnou, Pod Lesem,
Na Dolích, K Rybníku (rozumí se rybník Hubačov),
Pod Rybníčkem (kdysi existoval v místě tzv. Čihákův
rybníček), K Odpočívadlu (odvozeno od bývalého dálničního odpočívadla), Za Kovárnou, Na Vršku, Na Výsluní, Nad Sokolovnou apod.
Náleží sem také označení ulic podle jejich směřování – Turkovická, Ondřejovská, Mnichovická, Hlavačovská (podle polesí Hlavačov), K Penzionu (penzion Hubačov), K Březině (les nazývaný Březina podle mnoha bříz), K Vodojemu, U Tunelu, Nad Brodem,
Pod Úvozy, U Splavu atd., stejně tak podle jejich tvaru
– Úzká, Slepá, Polní, Kolmá, Strmá, Krátká aj.
Do druhé skupiny pak náleží tyto názvy: Na Hrádkách, Na Práchovně, Na Hradčanech, Na Škrobech,
Pod Kouty, Na Kocourkově, Vlčí halíř. V případě těchto
názvů se jedná o přenesení tradičního pojmenování určitých částí obce Hrusice či přilehlých oblastí. Etymologický původ těchto názvů není však příliš jasný. Pravděpodobně tato pojmenování vznikla v dávnější minulosti
a ústní tradicí se přenášela z generace na generaci, takže pro rodilé obyvatele Hrusic jsou zcela běžná.
Je samozřejmě možné pátrat v historických pramenech a etymologických pojednáních (oč se budu, pokud
mi budou síly stačit, snažit), nicméně ne vždy bývají
taková pátrání úspěšná. Pokud by například některý
z nejstarších obyvatel naší obce disponoval příslušnými informacemi či vzpomínkou na vznik toho či onoho
názvu, velice rád se s tím seznámím.
V každém případě je třeba vyslovit poděkování
Obecnímu úřadu obce Hrusice za to, že konečně i tato
staroslavná obec má své ulice a uličky přesně pojmenované.
Martin Hemelík st.,
kronikář obce
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ŠKOLKA

Informace k zápisu
ápis do Mateřské školy Hrusice pro rok 2022/2023 se
koná v úterý 10. května 2022
od 16.30 do 18.00 hodin v budově
mateřské školy.
S sebou vezměte: rodný list dítěte,
občanský průkaz jednoho z rodičů
a vyplněnou přihlášku.
Formulář „Přihlášky do MŠ“ si
je možno od 1. dubna vyzvednout ve
školce nebo je ke stažení na webových stránkách MŠ. Přihlášku je
nutné nechat potvrdit pediatrem.

Z

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ
DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
HRUSICE PRO ROK 2022/2023
Do Mateřské školy Hrusice
jsou až do naplnění kapacity
přijímány děti v tomto pořadí:
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.

2. Děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně čtvrtého roku věku 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

FARNOST

České nebe – svatá Zdislava
Narodila se kolem roku 1220
v Křižanově na Moravě a stala
se manželkou Havla z Lemberka
v Podještědí. Podporovala
stavbu dominikánských klášterů
v Jablonném a v Turnově.
Proslula dobročinnou láskou
k chudině a péčí o vlastní
děti. Zemřela na začátku
roku 1252 a byla pochována
v klášterním kostele v Jablonném
v Podještědí. Za blahoslavenou
byla prohlášena v roce 1907
a za svatou 21. května 1995
při návštěvě papeže
Jana Pavla II. v Olomouci.

božná úcta a radostná oslava nebešťanů je vždy
i pro nás vynikající příležitostí, abychom aspoň
v duchu a v myšlenkách, když jsme snad tělem
vzdáleni, navštívili ona místa, kde jsou s vírou uctíváni světci buď proto, že se tam narodili, nebo že se
tam proslavili svými skutky, anebo že jsou tam pochováni.
Zdislava je ozdobou českých zemí. Tam se narodila ze vznešeného rodu, tam žila křesťanským životem

Z

a tam byla s velkou úctou i pochována.
Vynikající ctnosti této ženy, její způsob života a pozoruhodné činy nejenže
odpovídají zřejmě dnešním potřebám,
ale též mocně vábí všechny křesťany
k ochotnému následování.
Jako žena a matka byla vzorem manželské věrnosti a oporou lásky a mravní
kázně ve své rodině. Jako dcera církve byla zcela oddána katolické nauce
a skutkům podle evangelia. Jako občanka byla dobrodinkou stále pohotovou pomoci strádajícím. Boha milovala
nade všechno a jemu jedinému sloužila
na veřejnosti i doma.
Vybízíme tedy všechny, aby hleděli
na tento vynikající vzor svatého života
a uvažovali o něm. Neboť lidé naší doby
tu mohou nalézt následováníhodný
ideál ctnosti, řád lásky a výzvu ke křesťanskému životu.
Vychovala své děti, byla pohostinná, pomáhala souženým a vůbec se všestranně věnovala dobrým skutkům.
Její chvála nevymizí z úst lidí. Řádná žena dělá svému
muži radost, srdce jejího manžela na ni spoléhá.
Kéž o Velikonocích objevíme krásu křesťanského života a rádi z celého srdce zpíváme Aleluja.
Žehná P. Ivan Kudláček,
farář mnichovicko-hrusické farnosti
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RŮZNÉ

Turistická sezona začíná!
Hurá, je tu jaro. Už jste si zkontrolovali turistickou obuv, kola a koloběžky?
Tak do toho a šup do přírody. Chystá se toho hodně!
o dvouleté pauze pro vás
chystáme Pochod krajinou
barona Ringhoffera, dejte
si do kalendáře sobotu 23. dubna! Půjde se tradičně z Mirošovic,
přes Velké Popovice na Kostelec
u Křížků a do Kamenice. Na stanovištích vás čeká spousta překvapení a v cíli odměny. Účastnit
se mohou nejen turisté, ale i cyklisté a odvážní koloběžkáři. Místy
je lesní terén s výmoly a po dešti
i blátivý. Pokud musíte brát kočárek, pak jedině opravdu terénní
a sportovní.

P

SVOZY NA POCHOD
KRAJINOU BARONA
RINGHOFFERA
Ranní svoz na start
do Mirošovic:
8.30 Kamenice
8.45 Velké Popovice
Odpolední odvoz na vlak
do Mirošovic:
16:00 Kamenice
16:30 Kamenice
Start pochodu:
9.30 – železniční zast. Mirošovice
Cíl pochodu:
13.00 – 17.00 náměstí v Kamenici.
Těšit se můžete i na květen, v sobotu 28. května proběhne pochod
Cesta kocoura Mikeše a Pohádkové Hrusice. Navíc na startu i v cíli
se bude konat dětský den. Trasa
bude v průběhu dubna nově turisticky vyznačena Klubem českých
turistů a měla by tak být mnohem
přehlednější. Kreslené tabule jsou
zatím stávající, ale na příští rok
se chystá velká změna, kdy bude
trasa i prodloužena a cíl bude
až v Mukařově. Letos bude ještě

cíl pochodu tradičně v Říčanech.
Znáte všechny naučné
stezky v Ladově kraji?
Trénujete na pochody?
Můžete a nemusíte, ale je
fajn poznávat i jiné stezky.
V Ladově kraji jsou i takové, jejichž vznik iniciovaly
samy obce či různé lokální spolky.
Které stezky to jsou? NS
Klokočná, NS Kunickou
přírodou, NS Po stopách
kameníků, NS Historií
Louňovic, NS Štiřín, Troli
stezka Kamenice, Od zámku k zámku, NS Mukařov – Žernovka, NS Říčansko,
NS Voděradské bučiny, NS Vodnické vycházky, Astrostezka Říčany,
Naučná stezka Lesní svět – Mnichovice, Krásné vyhlídky. Možná nejsou všechny, víte o dalších? Pošlete
nám své tipy.
Budu se vám snažit tyto stezky
postupně představit, začínáme Naučnou stezkou od zámku k zámku,
která vede přírodním parkem Velkopopovicko.
Této téměř šestikilometrové trase se také říká „Z Velkopopovicka
do Kamenicka“ a vznikla na tzv.
Panské cestě v roce 2018 jako doplnění stezky Krajinou barona Ringhoffera. Má pět zastavení s infocedulemi, která jsou umístěna mezi
zámky Lojovice a Štiřín. Na trase
se dozvíte více z historie a z přírody a pobaví vás i různé interaktivní
prvky, např. hmyzí minihotel, různé
typy hnízdních budek či lesní chaloupka pro skřítky. Součástí je také
stromořadí vysázené ze starých
odrůd jabloní u prvního zastavení.
To se nachází na zelené turistické
značce nad Lojovicemi. V současnosti je třetí zastavení v rekonstruk-
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ci z důvodu poničení vichřicí a následné těžební činnosti. Mělo by být
obnoveno během jara. Stezku realizovala Základní organizace ČSOP
Velké Popovice za pomoci obecního
úřadu, místní Základní umělecké
školy a grantové podpory.
Tak neváhejte a běžte poznávat.
Příště zůstaneme ještě na Kamenicku a dozvíte se více o 3 okruzích,
které si můžete projít od štiřínského zámku.
Užívejte jaro a nebojte se občas
vyrazit za hranice svých obcí a poznat na vlastní nohy i jiné blízké
či vzdálenější
lokality Ladova kraje. Těšíme se na vás
na
pochodu
Krajem barona Ringhoffera.
Tak ať je nám v Ladově kraji hezky!
Hanka Bolcková
www.laduv-kraj.cz
facebook.com/laduvkraj
instagram.com/laduvkraj

Z LADOVA

KRAJE

Kalendář akcí

květen 2022

Voňavé a chutné workshopy
„Vyrobte si to sami“
htěli byste si vyzkoušet, jak vyrobit domácí kosmetiku
a drogerii, jak upéct kváskový chléb, vyrobit sýry nebo
využívat volně rostoucí bylinky? Zajímáte se o to, co obsahují výrobky, které doma používáte, a chcete i ušetřit? V klidu
a pohodě, bez nutnosti shánět či objednávat suroviny, se do toho
můžete pustit v říčanském muzeu.
Jednotlivé workshopy probíhají vždy ve čtvrtek v čase
od 18.00 do 20.00 v budově muzea.
Více informací najdete na webu muzea.
• 28. 4. 2022
Domácí
kosmetika
• 12. 5. 2022
Kváskový chléb
• 26. 5. 2022
Domácí drogerie
• 9. 6. 2022
Domácí sýry
• 23. 6. 2022
Bylinky a domácí
lékárna

C

Hrusická burza
Prodám zánovní mrazák 200 l
za 2 000 Kč. Tel.: 776 806 491
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Z LADOVA

KRAJE

Sbírka materiální pomoci
lověk si pomalu myslel,
že to, co jsme prožívali
poslední dva roky v podobě pandemie, je pomalu za námi
a že se již brzy začneme vracet
do normálního života. Bohužel
přišlo to, co jsme si mysleli, že již
nikdy nezažijeme, a to válka v Evropě. Bohužel i po dvaceti letech
platí slova bývalého prezidenta
Václava Havla: „Největší problém
Ruska je v tom, že neví, kde má
hranice.“
Na této věci je snad jen „pozitivní“ to, že celoevropsky zavládla
obrovská vlna solidarity. I v Hrusicích pomáháme. Někteří z vás mají
ubytované uprchlíky, kteří hledali
útočiště před válečným běsněním
ruského agresora. Dále v sobotu
5. března proběhla materiální sbírka oblečení, potravin, hygienických
potřeb atd., a to ve spolupráci s Farní charitou Mnichovice. Děkujeme
všem, kteří jste přispěli, byly to
neuvěřitelné dvě a půl dodávky
materiálu. Tento vybraný materiál
Farní charita následně distribuuje
potřebným, kteří přišli sem k nám
do Ladova kraje v podstatě jen
s nejnutnějšími potřebami.
Níže připojujeme komentář
ke sbírce přímo z mnichovické
charity. Můžete také sledovat aktuální informace na facebooku
@farnicharitamnichovice.cz.
Milí dárci a dobrovolníci,
děkujeme VŠEM – několika
stovkám dárců, asi 30 dobrovolníkům a hasičům za mnohahodinovou práci, všem řidičům
a rozvážečům a v neposlední
řadě všem, kteří poskytli dočasné útočiště darovaným vě-

Č

cem. Tušili jsme, že se z toho
může stát velká akce, ale stejně
nás to překvapilo asi 10x víc.
Děkujeme
obci
Hrusice
za detašované sběrné místo,
dovoz a rozvoz věcí. Děkujeme
městu Mnichovice za podporu
i osobní účast paní starostky
v třídění a přebírání věcí.

19. března hodně ukrajinských rodin, odhadem kolem 300 lidí, spolu s nimi také čeští ubytovatelé.
Charita vydává materiální pomoc
i mimo tyto dny, na individuální
prosbu, i když přiznávají, že vzhledem k omezeným skladovacím
kapacitám nejsou schopni sloužit
v potřebném rozsahu.

Mnichovická farní charita shromáždila velké množství věcí, které za pomoci dobrovolníků třídí
do různých kategorií, aby byl výdej
potřebným co nejefektivnější. Bojuje přitom s omezenými skladovacími prostory. Na webu informují
o využívání dočasných skladovacích kapacit v soukromých bytech
či garážích apod. Výdej věcí uprchlíkům proběhl již dvakrát, a to
v sobotu 12. a 19. března. Dle informací z facebooku charity dorazilo
na výdejní místo před mnichovickou hasičskou zbrojnicí v sobotu

Podpora Ukrajině v obrázcích
Také naše děti vyjadřují své sympatie Ukrajině. Tyto obrázky
se objevily jednoho slunečného
březnového dne na školním dvoře malé budovy ZŠ Mnichovice
na náměstí.

Měsíčník Hlas Hrusic vydává OÚ v Hrusicích. Povoleno Ministerstvem kultury
ČR E 12690. Náklad tohoto čísla 350 výtisků. Ročník 54. 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,
Kateřina Mrázková a Markéta Lakosilová. Graﬁka: Martin Vávra

