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Otakara I., daného na Pražském hradě 17. ledna 1205. (Kromě jména Hrusice se
vyskytuje i tvar Hrušice. )
VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ A VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY
Dle zákona č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí, ve znění pozdějších předpisů, dle zákona č. 247/1995 Sb. o
volbách do Parlamentu České republiky, ve znění pozdějších předpisů a dle rozhodnutí prezidenta republiky se volby do
zastupitelstev obcí a volby do Senátu Parlamentu ČR konají v pátek 5. 10. od 14 do 22 hodin a v sobotu 6. 10. 2018 od 8
do 14 hodin. Obec Hrusice spadá pro volby do Senátu Parlamentu ČR do volebního obvodu č. 41 Benešov.

Volby do obecního zastupitelstva
Hlasovací lístky pro volby do zastupitelstva i pro první kolo voleb do Senátu obdrží každý volič nejpozději tři dny před
konáním voleb do schránky spolu s pokyny pro jejich vyplnění. V případě poškození nebo nedodání hlasovacích lístků
mu budou poskytnuty nové hlasovací lístky volební komisí přímo ve volební místnosti. Pro volby do zastupitelstva obce i
do Senátu je ustaven jeden volební okrsek. Volební místnost se nachází v budově Obecního úřadu Hrusice, v přízemí
vpravo. Voličské seznamy jsou k nahlédnutí na obecním úřadě vždy v úředních hodinách. Tyto stálé seznamy voličů
budou uzavřeny dva dny před zahájením voleb, tj. 3. 10. 2018. Naše obec spadá pod registrační úřad v Říčanech, který
komunální volby zajišťuje. V naší obci do obecního zastupitelstva kandidují 3 sdružení nezávislých kandidátů, informace
o nich naleznete na následující straně.

Jak volit
Právo volit do zastupitelstva obce má občan obce, státní občan ČR, který alespoň v druhý den voleb dosáhl věku nejméně
18 let, je v den voleb v této obci přihlášen k trvalému pobytu a státní občan jiného státu, který nejpozději v druhý den
voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je v den voleb přihlášen k trvalému pobytu a jemuž právo volit přiznává mezinárodní
úmluva, kterou je ČR vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv.
Právo volit do Senátu Parlamentu má státní občan ČR, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let, ve
druhém kole voleb do Senátu může volit i občan, který alespoň druhý den konání druhého kola voleb dosáhl věku
nejméně 18 let.
Každý volič se po příchodu do volební místnosti musí volební komisi prokázat platným občanským průkazem nebo
pasem. V případě voleb do Senátu se musí volič, který nemůže volit ve volebním okrsku, v jehož stálém nebo zvláštním
seznamu je zapsán, prokázat také voličským průkazem, který mu byl vydán. Po kontrole totožnosti volič obdrží úřední
šedou obálku pro volby do zastupitelstva obce a žlutou obálku pro volby do Senátu a odebere se za zástěnu - do prostoru
pro úpravu volebních lístků. Pokud tak neučiní, nebude mu hlasování umožněno. Za zástěnou provede úpravu
hlasovacího lístku.
V případě voleb do zastupitelstva volič může:
1. označit křížkem ve čtverečku nahoře v záhlaví celou volební stranu, to znamená, že dává hlas všem jejím
kandidátům
2. označit křížkem čtverečky u jednotlivých kandidátů (max. 9), napříč všemi volebními stranami, to znamená,
že dává hlas jednotlivým kandidátům

3. označit křížkem ve čtverečku nahoře v záhlaví celou volební stranu a dalšími čtverečky u jednotlivých
kandidátů další jednotlivce napříč volebními stranami, to znamená, že dává hlas celé volební straně a jejím
kandidátům odshora a doplňuje ji kandidáty z jiných stran.
Pokud volič zakřížkuje větší počet kandidátů než je volených míst nebo pokud volič odevzdá prázdný volební lístek je
tento neplatný. Po úpravě volebního lístku vloží volič hlasovací lístek do šedé úřední obálky a vloží před volební komisí
do volební schránky (urny).
V případě voleb do Senátu volič vybere pouze jeden hlasovací lístek, který bez jakýchkoliv úprav vloží do úřední žluté
obálky a vloží před volební komisí do volební schránky (urny).
Případné druhé kolo voleb do Senátu se bude konat v pátek 12. 10. a v sobotu 13. 10. 2018.
Voliči, kteří se ze zdravotních důvodů nemohou dostavit osobně do volební místnosti, oznámí tuto skutečnost členům
volební komise nebo na obecním úřadě a bude jim zajištěno hlasování pomocí přenosné volební schránky.

Sdružení nezávislých kandidátů Pro Hrusice – vylosované č. 1
1. Mgr. Petr Sklenář, 38 let, projektový manažer v pojišťovnictví (v obci žije 14 let)
2. PhDr. Ivana Plechatá, 53 let, koordinuje projekty hájící práva pacientů (v obci žije 11 let)
3. Mgr. Jan Kopecký, 46 let, středoškolský učitel (v obci žije 18 let)
4. David Čihák, 40 let, živnostník v oboru zemních prací (v obci žije 14 let)
5. Ing. Jiří Kunt, 33 let, vedoucí výrobního oddělení (v obci žije 16 let)
6. Lenka Kopecká, 43 let, zdravotní sestra (v obci žije 17 let)
7. Ing. Stanislav Lakosil, 40 let, vývojář v informačních technologiích (v obci žije 10 let)
8. Ing. Pavla Bajerová, 47 let, manažerka komunikace v neziskovém sektoru (v obci žije 11 let)
9. Ing. Renata Ladová, 48 let, podnikatelka ve školství (v obci žije 24 let)
Rádi bychom vás pozvali na setkání, kde můžeme společně probrat naše vize. Přijďte s námi diskutovat dne 1. října 2018
od 19:00 hod. do sokolovny. Těšíme se na shledání.

SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ HRUSICKÝCH SPOLKŮ – vylosované č. 2
1. Tomáš Staněk, 42, muž, obecní revírník, trvalý pobyt Hrusice, bez politické příslušnosti
2. David Zoubek, 44, muž, OSVČ, trvalý pobyt Hrusice, bez politické příslušnosti
3. Josef Svoboda, 46, muž, OSVČ, trvalý pobyt Hrusice, bez politické příslušnosti
4. Miroslav Strnad, 45, muž, truhlář, trvalý pobyt Hrusice, bez politické příslušnosti
5. Jan Šalda, 48, muž, bezpečnostní pracovník, trvalý pobyt Hrusice, bez politické příslušnosti
6. Luboš Kodad, 46, muž, zedník, trvalý pobyt Hrusice, bez politické příslušnosti
7. Martina Procházková, 44, žena, účetní, trvalý pobyt Hrusice, bez politické příslušnosti
8. Jiří Procházka, 27, muž, prodejce autodílů, trvalý pobyt Hrusice, bez politické příslušnosti
9. Josef Procházka, 36, muž, automechanik, trvalý pobyt Hrusice, bez politické příslušnosti
Pozvání na předvolební setkání 22.9.2018 od 12:30
Srdečně Vás zveme na předvolební setkání, které se bude konat dne 22.9.2018 od 12:30 před hasičárnou v Hrusicích.
Občerstvení zajištěno. Těšíme se na Vás!!!

Sdružení nezávislých kandidátů – vylosované č. 3
1. Ladislav Tesařík - 71 let, starosta obce
2. Irena Tesaříková - 43 let, hlavní účetní a ekonom na Městském úřadě Mnichovice
3. Ing. Pavel Vávra - 53 let, chovatel ovcí a zemědělec, místostarosta obce
4. Milena Šimková - 50 let, daňová poradkyně
5. JUDr. Monika Bayerová, Ph.D. – 50 let, podniková právnička v nadnárodní společnosti
6. Pavel Musil - 43 let, IT vývojář a manažer mezinárodních IT projektů
7. Jan Hanuška - 53 let, autodopravce
8. Miroslav Šalda - 68 let, dopravce
9. Rudolf Čoudek - 65 let, dopravce
Vážení spoluobčané,
naším cílem v nadcházejícím volebním období je pokračovat v projekčně zahájených investičních akcích tak, aby naše
obec byla dobrým místem pro život nás všech. Po výstavbě těch zásadních podzemních inženýrských sítí, zemní plyn
1995-1996 (dotace), obecní vodovod (vč. studny a 2 vodojemů) 1999-2001 (dotace), obecní kanalizace 2011-2013
(dotace), chceme pokračovat v dalších investičních akcích uvedených v článku - Hospodaření obce. S naším volebním
programem Vás seznámíme prostřednictvím letáku, který Vám bude distribuován do schránek a také osobně
prostřednictvím starosty obce kdykoliv na obecním úřadě. Přijďte nás podpořit k volbám. Děkujeme.
Pozn. Každému SNK byl dán prostor v místním periodiku k vlastní prezentaci. Zveřejnění kandidátních listin a textů jednotlivých SNK je doslovné
tak, jak byly doručeny na Obecní úřad Hrusice.

ZPRÁVY Z OBCE
Odpadové hospodářství
SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Svoz nebezpečného odpadu proběhne v sobotu 15. 9. 2018 na parkovišti u Obecního
úřadu. Odpad zde mohou občané odkládat od 8:00 hodin; od 8:40 hodin bude probíhat
nakládka po dobu 20 minut. Svoz zajišťuje společnost FCC Česká republika, s. r. o. – Říčany,
kontakt Petr Vykysal, tel. 602 394 817. Druhy nebezpečného odpadu, které se budou
odebírat: olověné akumulátory, lednice, televizory, zářivky, staré léky, suché články,
monočlánky, olejové filtry, oleje, odmašťovací přípravky, lepidla, kyseliny, nádoby od barev,
rozpouštědla, vývojky a ustalovače případně jiné. Nebude se odebírat železný šrot a
znečištěné stavební materiály (azbestová krytina a jiné).
SVOZ SMĚSNÉHO ODPADU
Ve stejný termín v sobotu 15. 9. 2018 bude na parkovišti u Obecního úřadu probíhat i svoz velkoobjemového
směsného odpadu. Kontejner bude přistaven od 8:00 do 12:00 hodin.
SVOZ SEPAROVANÉHO ODPADU
PLAST – 9 kontejnerů – svoz každou středu, vzhledem k velkému využití kontejnerů probíhá v současné době jednání se
společností FCC Česká republika, s. r. o. – Říčany o posílení svozů plastu na 2x týdně.
PAPÍR – 6 kontejnerů – svoz každý pátek – do kontejneru patří i sešlapané kartónové krabice. Kontejner je nutno zavírat,
aby uložený papír nezmokl.
SKLO – 3 kontejnery – svoz 1x měsíčně
KOVOVÝ ODPAD – 4 nádoby – svoz 2x měsíčně
POUŽITÝ ROSTLINNÝ OLEJ – 1 nádoba – svoz dle potřeby – do sběrné nádoby patří pouze přepálený rostlinný olej
a tuk v pevně uzavřených a neporušených PET lahvích. Na základě upozornění svozové společnosti informuji, že do
sběrné nádoby nepatří směsný komunální odpad, živočišné tuky (sádlo, lůj), motorový olej, plast (kromě lahví s olejem),
sklo, papír, nápojové kartóny, elektromateriál, baterie, textil a obuv, biologický a zdravotnický materiál.
Pro třídění odpadu v domácnostech je možné na obecním úřadě zakoupit sadu 3 omyvatelných tašek (papír, plast, sklo) za
85,- Kč/sadu.
Dopravní značení
Obec zadala obnovu vodorovného a svislého dopravního značení v obci. Na místní komunikaci do Mirošovic byl
instalován nový zpomalovací retardér a na základě požadavku obyvatel byl nově instalován zpomalovací retardér i na
místní komunikaci u bytovek. Autobusový dopravce ROPID naši obec požádal o dopravní značení zákazu zastavení na
západní straně hospody u Sejků z důvodu špatné a komplikované průjezdnosti autobusu pokud jsou zde zaparkovaná auta.
Práce provádí firma HPN Projekt, s.r.o. Bretaň, která již v minulosti v naší obci dopravní značení spolehlivě prováděla.
Oprava veřejného osvětlení
U veřejného osvětlení od TS u rybníka směrem k truhlárně čp. 164 došlo k závadě na přívodním kabelu k zapínacímu
bodu a při zapnutí docházelo ke zkratu. Závada byla odstraněna a v této souvislosti byla provedena výměna sedmi
osvětlovacích těles, která byla z důvodu stáří 28 let již poškozená a zkorodovaná. Dále probíhá oprava osvětlení kostela.
Jedná se o výměnu osvětlovacích těles, která byla poškozená /vypálené kontakty/. Práce provádí společnost Elmoz Czech,
s. r. o. Bystřice u Benešova.
Obnova vítacích cedulí
Vítací cedule na začátku obce „Mikeš“ – ve směru od hřbitova a „Hastrman“ – ve směru od Mirošovic jsou již vyšisované
a poškozené, a tak byla zadána jejich obnova. Práce provádí společnost Map Design, s. r. o. Praha.
Oprava ohradní zdi u kostela
Na základě zjištění v pozemkových knihách pozemek okolo kostela, včetně ohradní zdi je ve vlastnictví obce. Areál
kostela sv. Václava, jehož součástí je ohradní zeď s bránou a související pozemky, je nemovitou kulturní památkou ve
smyslu zákona č. 20/1987 Sb., evidovanou pod rejstř. č. 15233/2-2070 v ÚSKP ČR. Z tohoto důvodu byla dne 30. 5. 2018
na odbor památkové péče MěÚ Říčany zaslána žádost o vydání závazného stanoviska k provedení opravy. Následně naše
žádost byla postoupena Národnímu památkovému ústavu v Praze a dne 17. 7. 2018 bylo svoláno místní šetření za účasti
obce, odboru památkové péče z Říčan a Národního památkového ústavu. Po provedeném místním šetření NPÚ vydal
odborné vyjádření za jakých podmínek je oprava ohradní zdi kostela sv. Václava z hlediska památkové péče přijatelná.
Na základě tohoto odborného vyjádření odbor památkové péče MěÚ Říčany vydal dne 13. 8. 2018 rozhodnutí – závazné
stanovisko, které je pro obec, jakožto vlastníka ohradní zdi závazné. Splnit toto závazné stanovisko bude velice finančně
náročné. Pevně věřím, že financování opravy budeme řešit ve spolupráci s vlastníkem kostela sv. Václava Římskokatolickou farností Hrusice.

Hospodaření obce
Na základě Zákona č. 250/2000 o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů sestavují obce rozpočet zpravidla
vyrovnaný. Naše obec v roce 2017 hospodařila s přebytkem 2,5 mil. Kč. (příjmy 11 659 028,- Kč, výdaje 9 189 675,- Kč).
Obec splácí úvěr ve výši cca 21 mil. Kč, kterým byla spolufinancována výstavba obecní kanalizace v roce 2013. Splácíme
pouze jistinu úvěru - bez úroků (4% úrok na základě dotačního titulu hradí Ministerstvo zemědělství).
Doba splatnosti úvěru je 10 let, v současné době při splácení 2,1 mil. Kč ročně, máme více jak polovinu úvěru splacenou.
Obec na výstavbu kanalizace získala dotaci ve výši 36 mil.Kč. Stav účtu: K 31. 8. 2018 měla obec Hrusice na svých
bankovních účtech /Česká spořitelna a ČNB/ částku 15 191 327,- Kč . Tyto finanční prostředky jsou připravené na
plánované investiční akce – chodník okolo fary, chodník ke hřbitovu, odvodnění dešťových vod, včetně živičného
povrchu místní komunikace z Bulánky na Slepičárnu a Hrádka, rozšíření veřejného osvětlení do Hrušova a na dále
plánovanou výstavbu kanalizační stoky u truhlárny, na které se budou finančně podílet i vlastníci připojovaných
nemovitostí, opravu obvodové zdi u kostela, výstavba chodníku k Památníku, víceúčelové hřiště a jiné menší tzv.
„měkké“ plánované projekty. Na některé z výše uvedených investičních akcích je již po získání stanovisek dotčených
orgánů podána žádost o vydání stavebního povolení nebo územního rozhodnutí na Stavebním úřadě, popřípadě na
vodoprávním úřadě v Říčanech. Věřím, že spolu s dotačními tituly tyto investiční akce zdárně dokončíme. Dále naši obec
čeká úhrada neinvestičního příspěvku Městu Mnichovice (zřizovateli základní školy) za provedené stavební úpravy školy
ve výši 1 493 300,- Kč, a to ve dvou splátkách v roce 2018 a v roce následujícím. Jedná se o stavbu družiny, tělocvičny,
šaten a výtahu. Tento příspěvek je vypočten dle počtu žáků docházejících z naší obce do ZŠ Mnichovice. Z celkových
nákladů 37 mil.Kč,včetně dotace na uvedené stavby, je podíl naší obce 9,69% z vlastních zdrojů Města Mnichovice, které
uhradilo. Naše obec má takto dle dohody o vytvoření společného školského obvodu zajištěnou docházku našich dětí do
ZŠ Mnichovice k poslednímu dni školního roku 2033/34.
Smlouva na výkon pečovatelské služby
Na základě požadavku občanů naší obce byla uzavřena od 5. 9. 2018 do 31. 12. 2018 nově Smlouva na výkon
pečovatelské služby mezi naší obcí a městem Mnichovice. Jedná se o pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí
podmínek pro osobní hygienu (koupání, pedikúra), poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy (dovoz nebo
donáška teplého jídla), pomoc při zajištění chodu domácnosti (donáška vody, topiva, nákup), zprostředkování kontaktu se
společenským prostředím, dovoz k lékaři a na úřad. Doba plnění je období PO - PÁ od 7:00 – 15:30 hodin. Obec jako
objednatel bude hradit zálohu 8.000,-Kč ročně, která bude dle počtu výkonu vyúčtována. Pokud někdo z dalších občanů
má zájem o tyto služby, je nutné se přihlásit na obecním úřadě.
Poděkování
Myslivecký spolek Hrusice děkuje obci za poskytnutou účelovou finanční podporu z rozpočtu obce formou dotace ve výši
50.000,-Kč.
Za myslivecký spolek Josef Svoboda, předseda spolku
Poděkování
Sbor dobrovolných hasičů v Hrusicích děkuje panu Petru Víškovi, bytem Hrusice č.ev. 0364 za darování elektrocentrály.
Za SDH velitel sboru Jan Šalda
Obec zakoupila 4 nové hadice C52 FL-F 20m se spojkami na základě požadavku velitele SDH za částku 9 499,- Kč.
Oprava místní komunikace od sokolovny k Hubačovu
V srpnu 2018 obec zajistila opravu komunikace k Hubačovu v rozsahu 533 m2 za částku 39 975,- Kč. Asfaltový recyklát
uhradili obyvatelé této osady.
Nabídka zeminy
Stále je aktuální nabídka zeminy deponované u rybníka. Kdokoliv potřebuje zeminu je možné si ji zdarma odebrat.
Pozvánka
V letošním roce naše obec slaví 20 let odhalení busty Josefa Lady; našeho vzácného rodáka. Při této příležitosti se
v sobotu 22. 9. 2018 ve 14:30 hod. uskuteční odhalení pomníku kocoura Mikeše, který je umístěn u lávky přes hrusický
potok. Odhalení proběhne za účasti Národopisného souboru z Hrusic a věřím, že i Vás občanů. Srdečně jste zváni.
A ještě jedno výročí! V letošním roce je to 50 let od zahájení vydávání místního časopisu Hlas Hrusic s neměnným
názvem.
S veškerou úctou Ladislav Tesařík, starosta obce

ZE ŽIVOTA ŘÍMSKOKATOLICKÉ MNICHOVICKO-HRUSICKÉ FARNOSTI
Etiopský komoří
Filip se vydal na cestu a hle, narazil na jednoho Etiopana. Byl to komoří etiopské královny Kandaky, který
spravoval všechny její poklady. Ten se přijel do Jeruzaléma poklonit Bohu a právě se vracel domů. Seděl na
voze a četl proroka Izaiáše. Duch řekl Filipovi: „Dohoň ten vůz a jdi vedle něj.“ Filip ho tedy doběhl a uslyšel

ho, jak čte proroka Izaiáše. Zeptal se ho: „Rozumíš tomu, co čteš?“ „Jak bych mohl?“ odpověděl. „Jedině
kdyby mi to někdo vyložil.“ A prosil Filipa, aby nastoupil a přisedl k němu. Místo, které v Písmu četl, bylo
toto: „Jak ovce na porážku veden byl, jako když beránek před střihačem oněmí, ústa neotevřel. Ve svém
ponížení byl zbaven práva, a kdo vylíčí jeho rod? Vždyť byl na zemi připraven o život.“ Komoří se Filipa
zeptal: „Prosím tě, o kom to prorok mluví? O sobě, nebo o někom jiném?“ Filip se
ujal slova a počínaje tímto místem Písma mu zvěstoval Ježíše. A jak jeli, cesta vedla
kolem nějaké vody. Komoří zvolal: „Pohleď, voda - co brání, abych byl
pokřtěn?“ https://www.bible21.cz/online - skutky/8/37a nechal zastavit vůz. Oba,
Filip i komoří, sestoupili do vody a Filip ho pokřtil. Když vystoupili z vody,
Hospodinův Duch uchvátil Filipa a komoří ho už nespatřil; jel tedy svou cestou a radoval
se. (Sk 22-38)
Skončil čas prázdnin. Některé prázdniny v minulosti byly s nadbytkem vody,
vzpomeňme na záplavy. Letos byl většinou nedostatek vody. Mnozí chtěli jet na
lodičce po řece a nešlo to. Voda znamená život. V duchovním životě je to voda a Boží
milost, které z nás ve svatém křtu dělají křesťany, Boží děti. Většinou si připomínáme pozemské narozeniny, ale
méně už narozeniny pro nebe ve svatém křtu. Boží život v sobě obnovujeme nejen při obnově křestního slibu na
Bílou sobotu večer o Velikonocích, ale i ve výroční den svého svatého křtu (víme, kdy to bylo?). Často také
spojením s Bohem v modlitbě a při mši svaté. Když přijdeme do kostela, bývá tam hned u vchodu nádobka se
svěcenou vodou. Namočíme prsty pravé ruky a uděláme znamení kříže. Tím si připomeneme svůj svatý křest.
Nepokřtění tak vyjadřují svou touhu po svatém křtu, touhu stát se Božím dítětem. Tato touha je modlitba. Může se
stát, že nádobka na svěcenou vodu v kostele je prázdná. Ne proto, že je nedostatek vody, vždyť je jí potřeba málo,
ale spíše proto, že někdo zapomněl vodu do kropenky dolít. Kéž nezapomínáme ve svém životě, že jsme křesťané a
nepokřtění kéž živí v sobě touhu stát se Božími dětmi.
P. Ivan Kudláček, farář mnichovicko-hrusické farnosti
Pokračování o historii farního kostela pod názvem „Brána nebes“ (Porta coeli)
Románský portál. Jak rozumět této památce románského umění?
Obě postavy českých světců tedy podle tohoto výkladu jednoznačně symbolizují vítězné šíření křesťanské víry a její
překonání do té doby převládajícího pohanství.
K tomu lze připojit ještě jednu historickou okolnost zmíněnou v jedné z předchozích poznámek. Znovu tedy
připomeňme, že z dochovaných pramenů (byť o jejich významu a historické pravdivosti mohou být vedeny spory)
vyplývá, že na místě dnešního kamenného hrusického kostelíka stávala ve 12. století dřevěná kaple, která byla
zasvěcena sv. Vojtěchu. Kamenná stavba chrámu Páně v Hrusicích zase byla od svých počátků zasvěcena sv.
Václavovi. Nebylo by tedy nic podivného na tom, že sakrální prostor, do kterého bylo možno severním portálem
vstoupit, ochraňují právě tyto dva světci, resp. jejich v kameni vyvedené zobrazení.
S odkazem na tento odborný výklad smyslu a významu hrusického portálu s jeho poněkud záhadným tympanonem
je možné se setkat v řadě odborných studií vzniklých v minulém století. (Například také v drobné studii významného
jazykovědce Romana Jakobsona Nejstarší české písně duchovní.)
Teprve na přelomu minulého a našeho století se objevily historické a kunsthistorické studie přinášející výklady
nové, které se v zásadě stavějí k předcházejícím názorům více či méně odmítavě. Cosi takového souvisí
pravděpodobně s celkově bohatým a dynamickým rozvojem umělecko-historického bádání, který byl umožněn
společenskými proměnami v závěru osmdesátých let minulého století.
Nové generace odborníků a badatelů (například M. Bartlová, P. Charvát, A. Novák, L. Stará a řada dalších)
přicházejí s názory a výklady, které poukazují na některé nedostatky tradovaného výkladu hrusického portálu a
zejména na nedostatečné či dokonce chybné interpretace jeho tympanonu. Jaké mají důvody a argumenty pro takové
stanovisko?Předně se ukázalo, že hledat souvislost, nebo dokonce spojitost vyobrazených postav na tympanonu
s dvojicí českých patronů sv. Václava a sv. Vojtěcha, která se objevuje na tehdejších mincích, popřípadě rovněž na
některých pražských pečetích, jež se dochovaly z téže doby, je poněkud sporné a málo přesvědčivé.
Pečlivou analýzou některých prvků tympanonu se podařilo vykázat naopak jejich určité podobnosti, vztahy a
souvislosti s velmi starými výtvarně náboženskými motivy, které lze spíše než v samotných dějinách českého raně
středověkého státu sledovat ve vlivech tradice uměleckého výrazu východního křesťanství, resp. v umění
byzantském.Nakonec tedy celá koncepce výkladu založená způsobem, o nejž se opíral dosavadní přístup k celé
problematice, nemusí vůbec odpovídat původnímu významu a smyslu hrusického výjevu. Pro přiblížení se
historické pravdě musí být nutně zohledněny i jiné možnosti.
Jaká je tedy současná situace? Pro základní orientaci a přehled dnešních náhledů na problematiku interpretace
významu a úlohy sakrálních památek tohoto typu jsme se pokusili zmapovat řadu publikací, odborných studií,

popřípadě kvalifikačních prací (diplomových či disertačních), jež se v posledních desetiletích věnovaly tomuto
tématu. Na základě toho bude naším záměrem podat jakousi stručnou souhrnnou rekapitulaci, která současný stav
názorů přiblíží.
Především je třeba zmínit jednu důležitou okolnost. Jedná se o to, že rozvoj bádání v oblasti historie románského
umění v Čechách a na Moravě přinesl základní změnu pohledu na význam a funkci chrámového portálu vůbec.
Ukázalo se, že vstupní chrámový portál plnil (podle názoru, který prosazuje M. Bartlová) zejména funkci
ochrannou. Pomocí určitých apotropaických pomůcek (tj. pomůcek sloužících k ochraně před zlými silami) měl
ochránit sakrální prostor, do kterého portál otevíral vstup.
A kromě toho jeho další podstatnou funkcí byla rovněž funkce didaktická, to znamená, že portál a jeho případná
výzdoba měla přinášet negramotným návštěvníkům sakrálního prostoru (což v podstatě byli v románské době
prakticky všichni) prvotní poučení o rozhodujících prvcích Kristova učení.
Jsou-li tyto dvě funkce rozhodující, pak je třeba z jejich hlediska posuzovat celkovou výtvarnou a architektonickou
koncepci portálu a především výjevu v tympanonu, a stejně tak jeho jednotlivé prvky. Pokračování příště MH

HRUSICKÁ DOMÁCÍ KRONIKA
V měsíci červenci a srpnu se do naší obce přihlásilo k trvalému pobytu 7 nových
občanů a narodila se jedna holčička. Všechny nově přihlášené občanky a občany
srdečně vítáme v Hrusicích a rodičům Barbory blahopřejeme a malé Barborce
přejeme hodně zdraví, štěstí a srdečně ji vítáme v Hrusicích!!!
Úmrtí
V pátek 31.8.2018 ve 88 let zemřela vážená paní Věra Svobodová, Hrusice čp.57
rodačka naší obce.
Čest její světlé památce!!!
Informace
Castingový tým společnosti Paprika Studios, s. r. o. připravuje pořad MISE NOVÝ DOMOV s Terezou Pergnerovou.
Jedná se o pořad, který pomáhá lidem, kteří se ocitli v těžké životní situaci v souvislosti s BYTEM: ať už např. vlivem
rodinných událostí, tragédií, požáru, nemoci, či „jen“ vinou nepříznivého osudu. Může pomoci zásluhou štědrého
rozpočtu opravdu i v případech, které by jiné řešení nacházely jen těžko. Prosíme, pokud víte o vícedětných rodinách,
které by si pomoc s rekonstrukcí bytu zasloužily, dejte nám vědět na emailovou adresu: primaska@paprikastudios.eu
nebo na telefon 720 540 103 a my se obratem ozveme.
Psychoterapie zdarma v terapeutickém centru Modré dveře
V rámci projektů MAS Podlipansko a MAS Říčansko je pro obyvatele Středočeského kraje od 1. 9. 2018 v Kostelci nad
Černými lesy a od 1. 10. 2018 v Říčanech možnost čerpat v Terapeutickém centru Modré dveře, z. ú. psychoterapie
zdarma. Jedná se o dvouletý projekt, který je zaměřen na osoby pečující o jiné závislé osoby, osoby pečující o malé děti,
osoby se zdravotním postižením nebo rodiče samoživitele. Kontakt: Terapeutické centrum Kostelec nad Černými lesy,
telefon: 721 967 425, všední dny 8 - 12 hodin, e-mail: centrum.kostelec@modredvere.cz, Terapeutické centrum Říčany,
telefon 725 833 833, všední dny 8 - 12 hodin, e-mail: centrum.ricany@modredvere.cz
Nabídka práce
Město Mnichovice vyhlašuje veřejnou výzvu na pracovní místo Referent Stavebního úřadu MěÚ Mnichovice a
Samostatný odborný pracovník Stavebního úřadu MěÚ. Informace: Ing. Táňa Vladyková, vedoucí stavebního úřadu,
telefon 323 666 333 a Ing. Miroslava Vojtíšková, tajemnice MěÚ, telefon 323 666 303, e-mail:
podatelna@mnichovice.info
Evropská unie, Evropský sociální fond, Operační program Zaměstnanost ENVERO, z. s. nabízí v rámci programu pro
osoby ohrožené na trhu práce zaměstnání. Pomocný pracovník/pracovník v rukodělné dílně - program je určen pro osoby
se zdravotním postižením a osoby pečující o jiné závislé osoby. Podmínkou přijetí do programu je stálý pobyt na území
MAS Říčansko.
Kontakt: ENVERO, z.s. e-mail: envero@envero.cz, mobil: 608 964 428, www.envero.cz, adresa pracoviště: Rýdlova 38,
Říčany – vchod dvorem.
ZŠ a MŠ Mozaika na Myšlíně, Myšlínská 30, Mnichovice, hledá pomocnou sílu do kuchyně. V případě zájmu pište na
silvie.menclova@montessorimozaika.cz, telefon 732 332 664.
Měsíčník Hlas Hrusic vydává OÚ v Hrusicích. Povoleno Ministerstvem kultury ČR E 12690. Redakci vede Lad. Tesařík. Náklad tohoto čísla 300 výtisků. Tisk AMJ
Onyx, Praha 2. Ročník 49. Cena 6,- Kč, pro občany Hrusic do schránky ZDARMA. Všechna práva vyhrazena. Žádná část HH nesmí být rozšiřována bezpísemného
svolení majitelů práv.

