První písemná zmínka o Hrusicích je uchovaná v panovnickém dekretu Přemysla Otakara I., daného na Pražském hradě 17. ledna 1205.
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Děti vynášely Moranu a vítaly jaro

K

aždým rokem se Ladův národopisný soubor
z Hrusic účastní akcí v Muzeu lidových staveb
v Kouřimi. Nejinak tomu bylo i letos na jaře.
První dubnová neděle byla věnována Smrtné – naše
děti předváděly tradiční zvyk našich předků.

„Smrt nesem ze vsi, nové líto do vsi, buďte páni veselí,
s červenými vejci, se žlutými mazanci. Jakej je to mazanec, bez koření bez vajec,“ nesla se koleda skanzenem.
Průvod dětí ze souboru v lidovém dobovém oblečení
procházel mezi chalupami, dívky v čele průvodu nesly Smrtku nebo také Mařenu či Mořenu – nazdobenou
figurínu ze slámy. Mořena se vynášela třikrát během
dne a nakonec vždy skončila ve velké jámě. Dívky pak
s křikem utekly pryč a za malou chvíli se vydaly na další cestu, aby vítaly jaro po chalupách. Tentokrát s ozdobeným jehličnatým stromkem (tzv. lítem) s vajíčky.
Chlapci ze souboru pomáhali vytvářet atmosféru, jaká
dříve bývala na vesnicích – hráli dětské hry s obručemi, látkovým míčem, vytloukali špačka. V chalupách
a stodolách bylo možné ochutnat pučálku (osmažený
naklíčený hrách), jidáše, zahrát si kuličky atd. Radost
z venkovní hry kluky pohltila natolik, že nebylo poznat,
jestli předvádějí, nebo si jen tak hrají. O dva týdny později se několik našich chlapců účastnilo ve skanzenu
na Bílou sobotu i lidové obchůzky „Chození s Jidášem“.

ZPRÁV Y

Z OBCE

ZPRÁV Y

Aktuality z obecního úřadu

A víte, z čeho jsme měli velkou radost nejen my rodiče, ale hlavně Andrea Stocková, která děti léta vede?
Soubor se s pásmem Kopřiva umístil na 2.–3. místě
z celkově 16 choreografií na Přehlídce dětských folklorních souborů v Bohnicích.
Jestli chcete Ladův soubor vidět i slyšet, zapojit se do
dětských her a zpívání, přijďte v sobotu 25. května na
akci Pohádkové Hrusice.
Pavla Bajerová

•6 Revitalizace parku před obecním úřadem byla zahájena a děkujeme všem občanům, kteří se na
ní podílejí. Ne u všech občanů se však záměr setkal
s pochopením, a proto podal neznámý pisatel podnět
Odboru životního prostředí. Při následném prošetření bylo pochopitelně zjištěno, že kácení dřevin před
obecním úřadem bylo řádně povoleno po konzultaci
s dendrologem a kácení byl přítomen pan Staněk –
odborný lesní hospodář. Stromy nebyly v dobrém stavu, prořez by nepomohl tento stav řešit. Odstraněné
stromy budou nahrazeny novou výsadbou – nové dřeviny, keře, květinový záhon.
Vedení obce respektuje nesouhlas některých občanů a zároveň děkuje těm, kteří svůj názor přišli vyjádřit v osobním rozhovoru.

Zasedání
zastupitelstva
Vybíráme některé body ze zastupitelstva
obce konaného 9. dubna 2019
(celý zápis ze zastupitelstva, včetně příloh,
najdete na www.obec-hrusice.cz).
➤6 Závěrečná zpráva z finanční kontroly

Starosta informoval o výsledcích finančního přezkoumání obce, které proběhlo ve třech termínech, 17. prosince 2018, 21. ledna 2019 a 27. března 2019. Obec
obdržela závěrečnou zprávu, která je uveřejněna na
webu obce pod zprávami o výsledku hospodaření,
k dispozici jsou i zprávy průběžné a zprávy z let 2017
a 2016. Vedení obce se podařilo napravit většinu nedostatků v účetnictví za předchozí rok. Některá pochybení zpětně již napravit nešla a k dalším byla přijata
systémová opatření, aby se již v budoucnu neopakovala. Důležité je, že obec vyvázla bez pokuty. Velký dík
patří všem, kteří spolupracovali při nápravě, zejména
paní Martině Procházkové.
➤6 Změna na pozici účetní obce
Dosavadní účetní paní Gabriela Pořádková skončila
po vzájemné dohodě a novou účetní obce se stala paní
Dana Benešová.
➤6 Příspěvek na provoz Hospice Dobrého
Pastýře v Čerčanech
Na základě žádosti obecně prospěšné společnosti TŘI,
která provozuje hospic v Čerčanech, se zastupitelstvo
rozhodlo věnovat příspěvek ve výši 10 000 Kč na provoz
tohoto zařízení, které v minulosti využili také občané
Hrusic. Dar bude poskytnut v měsíci květnu.
➤6 Program pro poskytování dotací neziskovým
organizacím a spolkům z rozpočtu obce Hrusice
Zastupitelstvo obce Hrusice schválilo Program pro
poskytování individuální dotace z rozpočtu obce pro
neziskové organizace a spolky působící na katastru
obce Hrusice. Zároveň byla schválena pravidla, která
jsou zveřejněna na webové stránce obce spolu s formulářem žádosti o dotaci. Žádosti musí být doručeny na
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obecní úřad v Hrusicích do 15. května 2019, osobně,
datovou schránkou či poštou.
➤6 Hrusický „dobroběh“ – tentokrát se srdcem
Byli jsme osloveni J. Bínou a M. Křečkovou z Hrusic s nápadem na uspořádání benefičního běhu, který
by mohl zavést tradici hrusického přespolního běhu,
a to vždy s použitím výtěžku ze startovného pro charitativní (dobročinné) účely. Partnerem by byla vždy
nějaká dobrovolná, nezisková organizace se vztahem
k Hrusicím či jejím občanům. Nultý ročník (jako pilotní
odzkoušení nápadu) bychom rádi uskutečnili v sobotu
21. září 2019, tentokrát se spolkem Znovu do života.
Jde o sdružení pacientů po srdeční zástavě a po nutnosti orgánové podpory. Poběží se v několika kategoriích
13 km a běh bude začínat a končit na fotbalovém hřišti.
Všichni hrusičtí sportovci jsou srdečně zváni!

Příští zastupitelstvo
se bude konat

v úterý 14. května 2019 od 18.30 hod.
ve velké zasedací místnosti

na obecním úřadě v 1. patře.

•6 Nezbytné opravy a nátěry byly provedeny také na dětském hřišti před obecním úřadem. Stále
čekáme na rozhodnutí o naší žádosti o dotaci na kompletní rekonstrukci hřiště, nicméně z bezpečnostních
důvodů bylo třeba přistoupit alespoň k základní opravě a renovaci. Byl odstraněn dřevěný domeček, který
již nebyl stabilní, nahrazeny některé lezecké opěry,
vyměněny houpačky a byly zhoblovány a natřeny
i další hrací prvky. Došlo také k odstranění starého
stolu a lavic v těsné blízkosti parku a v nejbližší době
dojde k jejich nahrazení novými.
•6 Získali jsme stavební povolení a územní rozhodnutí na rekonstrukci kostelní zdi, která je v havarijním stavu, a také na opravy komunikace Na
Hrádkách a chodníků v obci. Nyní čekáme na vyřízení našich žádostí o dotace na tyto investice. Obec
bude hledat firmy, nejlépe v okolí, které se následně
zúčastní výběrového řízení na tyto projekty. Doporučení od místních občanů uvítáme!

•6 Nutné úpravy čekají lávky před rodným domem
Josefa Lady a přes hrusický potok. Jsme rádi, že požadovaný statický posudek vyšel v pořádku, je ale
nutné vyřešit některé bezpečnostní detaily na lávkách (např. snížit zábradlí, odstranit nebezpečné bodce u podlahy lávek) a pokusíme se lávky zlepšit také
po estetické stránce.
•6 Dne 2. dubna 2019 proběhlo na vyžádání obce místní
šetření Odboru správních agend a dopravy z Říčan a Policie ČR, zastoupené npor. Neradem. Ze setkání vzešlo několik návrhů, které budeme dále zpracovávat:
➤6Bezpečnost návštěvníků obou hospod na frekventované křižovatce by bylo možné řešit vyvýšením prostoru venkovních zahrádek.
➤6Ve zkratce Hrusice–Mirošovice již byly odstraněny kameny podél silnice a nahrazeny bezpečnějšími
patníky. Jednalo se také o úpravě dopravního značení
(na základě podnětů od občanů). Nové značky po obou
stranách zkratky (zákaz vjezdu motorových vozidel)
budou doplněny o novou dodatkovou tabulku – průjezd
povolen občanům obcí Hrusice a Mirošovice – a kvůli
povolení, které smí udílet pouze Odbor dopravy, nyní
žádáme o výjimku k udílení povolenek.
➤6Řešení umístění několika dopravních zrcadel –
Na Vlčím halíři nebylo povoleno, místo je mimo obec.
Na Luňáčcích by bylo možné umístit vyhřívané zrcadlo. Na Hlavačově došlo k nehodě vozidla České
pošty, zrcadlo ale nebude umístěno, bylo doporučeno prodloužit zónu omezující rychlost na 30 km/hod.
po celou délku komunikace.
➤6Bezpečnost na komunikaci k hřbitovu – navrhovaným řešením je posunutí značky začátku obce až ke
hřbitovu a podpořit dodržování maximální povolené
rychlosti instalováním zpomalovacího prvku.
➤6U hřiště za fotbalovou brankou směrem k Mnichovicím vznikne nová komunikace k novostavbám,
proto na hlavní silnici dojde k posunu přechodu pro
chodce blíže do vesnice.
➤6Bezpečnost mezi lávkami u rybníka – plánem je vybudovat nízký chodník navazující na lávku kolem čp. 15
(směrem k potoku) a přidat nové značení na vozovce.
➤6Bezpečnost podél silnice Hrušov–Senohraby (u Valencie) – svodidla není kam uchytit, proto bude projednána možnost stavby chodníku.
➤6Komunikace na Hlavačov – parkoviště u „výhybny
vozidel“ bude třeba podle odborníků zrušit.
➤6Místní šetření se také zabývalo stáním havarovaných vozidel (často bez SPZ) na obecních pozemcích
– tyto je nutno podle zákona odstranit.

ZPRÁV Y

•6 Nové webové stránky obce byly spuštěny, budou ještě dolaďovány také na základě doporučení od
občanů.

•6 Silnice II/508 z Mirošovic na Mnichovice bude z důvodu rekonstrukce v jízdních pruzích střídavě uzavřena. Několik jednotlivých dní dojde k úplné
uzavírce, dotčené nemovitosti budou informovány.
• Šetřeme vodou a buďme k sobě navzájem ohleduplní, pokud jde o hluk či jiné obtěžování!
Buďme odpovědní a šetřeme vodou. S velkou pravděpodobností nás čeká další suchý rok s vysokými teplotami a minimem srážek. Nebudeme nikoho tajně
sledovat při zalévání a ani nebudeme podporovat udávání souseda sousedem, čím zalévá. Věříme ale, že
jsme rozumní lidé, kteří chápou vážnost situace, nejen co se týče vody pitné, ale i podzemních vod. Také
obec se bude spolu s experty zamýšlet nad tím, jak
vodu v krajině zadržet, kde budovat rezervoáry dešťové vody a jak nakládat s vodou obecně.
Zároveň respektujme, že neděle a svátky
jsou dny klidu,
a nerušme se navzájem hlukem ze zahradních strojů
či kouřem z pálení zahradního odpadu.
•6 Významná životní jubilea našich občanů si
chceme připomínat.
I současné vedení obce chce pokračovat v hezkém
zvyku vzpomenout si na občany, kteří slaví významné životní jubileum, a osobně jim popřát. Pokud máte
mezi svými blízkými či přáteli takového jubilanta,
přijďte se ve věci gratulace domluvit na OÚ.
•6 Dne 1. dubna proběhl jarní úklid komunikací v obci
úklidovou firmou.
•6 V sobotu 6. dubna ráno se na parkovišti za OÚ sešlo
přes 30 dobrovolníků, kteří přišli „uklidit Hrusice“.

SPOLKY
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Přítomní se rozdělili do skupin, uklízelo se v obci,
ale zejména podél všech příjezdových cest do Hrusic,
tj. od Mnichovic, Mirošovic, Senohrab a Turkovic.
Sebraný odpad naplnil 42 velkých pytlů. Akce byla
ukončena kolem poledne opékáním špekáčků u fotbalového hřiště. Děkujeme všem, kteří se zapojili. Příští
rok zase na viděnou!

Volby do Evropského parlamentu 2019
Volby se budou konat v pátek 24. května 2019 od 14.00
do 22.00 hodin a v sobotu 25. května 2019 od 8.00 do
14.00 hodin. V Hrusicích bude pro občany připravena
volební místnost jako obvykle v budově obecního úřadu, č. p. 142.
Čeští občané budou vybírat celkem 21 nových europoslanců. Volí se poměrným systémem, to znamená, že se získaná procenta přepočítávají na mandáty,
v ČR je navíc stanoveno minimální množství hlasů,
které strana musí získat, aby dosáhla na mandát. Je
to alespoň 5 % hlasů.
Voliči vybírají své kandidáty prostřednictvím hlasovacích lístků, ty jim budou doručeny na adresu
trvalého pobytu nejpozději 21. května 2019. Na vybraném hlasovacím lístku může volič nanejvýš dvěma kandidátům udělit preferenční hlas. To učiní
tak, že zakroužkuje jejich pořadové číslo. Pokud volič
zakroužkuje více než dva kandidáty, nebude se přihlížet k žádnému přednostnímu hlasu. Jiné úpravy
hlasovacího lístku nemají na jeho posuzování vliv.
Občané volí v místě svého trvalého bydliště. Volič,
který nemůže nebo nehodlá volit ve svém volebním
okrsku, může požádat o voličský průkaz. Voličský průkaz vydává obecní úřad příslušný podle místa pobytu
voliče. Volič může požádat o vydání voličského průkazu
osobně nejpozději 22. května 2019 do 16.00 hodin nebo
písemně tak, aby byla žádost doručena obecnímu úřadu nejpozději 17. května 2019 v 16.00 hodin. Písemná
žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem
voliče nebo zaslána v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky (nestačí pouhý e-mail).
Zdroje: MV ČR a www.euractiv.cz

TJ Sokol Hrusice
Dne 6. dubna 2019 proběhla v naší sokolovně valná hromada TJ Sokol Hrusice. Na programu byla zpráva
o hospodaření TJ Sokol a její schválení, projednání změny ve složení výkonného výboru, rezignace stávajícího
předsedy TJ Sokol Petra Sklenáře, volba nového předsedy TJ Sokol a závěrečná diskuse.

Z

právu o hospodaření TJ Sokol přednesla Martina Procházková. Během zasedání byl její závěr
účastníky valné hromady schválen.
Následně Petr Sklenář tlumočil rezignaci Matouše
Staňka na post člena výkonného výboru a zároveň nominaci nového člena, kterým se po schválení valnou
hromadou stal Jiří Procházka.
Dalším bodem byla rezignace stávajícího předsedy jednoty Petra Sklenáře. Následovala volba nového
předsedy, kdy voliči měli možnost vybírat ze dvou kan-

didátů, konkrétně se jednalo o Tomáše Mrázka a Jana
Nováka. Volba předsedy proběhla tajně a novým předsedou TJ Sokol Hrusice byl zvolen Jan Novák, který
obratem poděkoval za projevenou důvěru a vyslovil
přesvědčení, že spolupráce jednotlivých oddílů a jejich
členů povede ku prospěchu jednoty jako celku. Zároveň vyslovil nabídku spolupráce i směrem k druhému
kandidátovi, Tomáši Mrázkovi.
Dalším bodem byla diskuse, ze které vyplynulo přání zúčastněných hostů stát se členem TJ Sokol. Jak
toto provést? Členem TJ Sokol Hrusice se může stát
každý, kdo vyplní přihlášku a uhradí každoročně
příspěvek ve výši 150 Kč na účet TJ Sokol Hrusice
č. 2401490345/2010, při platbě je třeba do poznámky
uvést jméno, příjmení a ročník narození člena, za kterého je úhrada prováděna, nebo lze úhradu provést na
Obecním úřadě Hrusice. Přihláška je k dispozici na
internetových stránkách www.sokolhrusice.cz. V tištěné podobě pak na obecním úřadě, ve stánku na fotbalovém hřišti a mimořádně také jako příloha v doručovaných výtiscích tohoto vydání Hlasu Hrusic.
Za TJ Sokol Hrusice
Jan Novák

KULTURA

Třetí sobota v květnu bude patřit Hrusicím a kocouru Mikešovi
25. května jste zváni na Pohádkové Hrusice
a 14. pochod Cesta kocoura Mikeše

C

hystá se pestrý program pro rodiny s dětmi,
turisty, cyklisty a další milovníky ladovských
kreseb s nezaměnitelnou atmosférou. Čeká vás
vystoupení Ladova národopisného souboru, otevřený
Památník Josefa Lady, výtvarné dílny a další doprovodný program. Začátek akce je plánován od 10.00 hodin u obecního úřadu.
Pro zdatné i méně zdatné pochodníky se nabízí dvacetikilometrový výlet z Hrusic až do Říčan. Zvolit lze
ale i kratší dvanácti- a čtrnáctikilometrovou trasu po
stezce Krásné vyhlídky.
Sledujte www.laduv-kraj a facebook.com/laduvkraj,
kde budou zveřejněny podrobnější aktuální informa-

ce, v rubrice „Turistika a naše stezky“ na webu Ladova kraje naleznete i pohádkovou mapu pochodu.
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Zajímavosti

Obecní lesy

Kapitolky z hrusického historického místopisu

V

Z historie čp. 2

létě roku 1785 byly v obci Hrusice prováděny
vyměřovací práce spolu s číslováním nemovitostí. Na základě nařízení císaře Josefa II. pracovala v obci komise pro zpracování podkladů pro tzv.
josefínský katastr ve složení: Václav Vlasák – rychtář,
Jiří Mattis – konšel, Václav Kroupa a Jan Matoušek –
tzv. volenci. Komise ukončila práci v měsíci srpnu.
Podle záznamů v josefínském katastru vlastnil nemovitost čp. 2 Josef Svoboda (podle některých záznamů bylo jeho křestní jméno Jan). V únoru roku 1795
koupili nemovitost manželé Václav a Anna Budští.
(Anna byla rozená Svobodová.) Cena činila 190 zlatých plus 56 zlatých za další příslušenství. Byly stanoveny splátky po 10 zlatých ročně.
K nemovitosti příslušela povinnost pěší roboty po
3 dny týdně po celý rok. Povinnou platbou byly 4 zlaté
a rovněž odvod 1 míry ovsa.
V tzv. stálém katastru z roku 1841 je jako vlastník
nemovitosti uváděn chalupník Václav Budský. V majetku rodiny Budských byla nemovitost až do roku
1857. V tomto roce byla prodána manželům Strnadovým (manželka byla rozená Budská) za 759 zlatých.

O devadesát let později (1945) byl hospodářem v čp. 2
Josef Šalda, který hospodařil na 11,85 ha zemědělské půdy a choval 2 koně, 3 krávy, 2 jalovice, 1 býčka
a 1 prasnici. Vlastnil rovněž povozy a několik hospodářských strojů. Také Josef Šalda patřil ve své době
k největším hrusickým hospodářům.
V současnosti je nemovitost využívána k letním pobytům.
Martin Hemelík st., hrusický kronikář

O

bec Hrusice, tak jako mnohé jiné obce v ČR, má
ve vlastnictví i lesní pozemky. Jedná se o celkovou výměru 50 ha. Ze zákona o lesích je proto
zpracován lesní hospodářský plán na období deseti let,
konkrétně se jedná o roky 2015–2025. V tomto plánu
jsou popsány lesní porosty, navržena různá opatření,
tj. obnova lesa, výchovné zásahy a jiné. Rovněž jsou
zde stanoveny závazné ukazatele – výše desetileté
těžby, výměra výchovných zásahů a výměra, na které

O

tče náš, jenž jsi na nebesích,
o tom jsme uvažovali v minulém
čísle Hlasu Hrusic. Můžeme si
vybrat další prosby:
1. Posvěť se jméno Tvé. Bůh je nejvýš svatý, ale nemůže být ještě svatější. My jsme jeho Boží děti a náš život
tomu pokaždé neodpovídá. Tak jde o to,
aby jeho jméno bylo posvěcováno naším
dobrým životem.
2. Buď vůle Tvá. To je ústřední prosba Otčenáše. Panna Maria řekla své
„ANO“ k Boží vůli a stala se Matkou
Ježíšovou. Pán Ježíš splnil vůli Otcovu
a šel na kříž. Nám se někdy nechce hledat a plnit, co Bůh od nás očekává.
V osmnácti letech jsem se modlil tuto
ústřední modlitbu „Buď vůle Tvá“ a za
sedm let jsem poznal, že mne Bůh chce

mít knězem. Nikdy jsem toho nelitoval,
neboť Bůh mi vždy pomáhal, nenechal
mě nikdy na holičkách. Mladý člověk
si může vyprošovat poznání, zda se má
oženit, vdát, nebo třeba jít do semináře
a stát se knězem, či do řehole a stát se řeholní sestrou. Ne vždy se to brzo pozná,
ale stojí za to, vytrvale se za to modlit.
Kolik je v dnešní době špatných poznámek na adresu církve. Jistě je to
někdy nepravdivé, ale někdy též pravdivé. Méně slyšíme chválu, pochvalu na
adresu církve. O tom dobrém, co církev
během staletí vykonala, se mlčí.
Žijme tak, abychom svým životem
s pomocí Panny Marie posvěcovali
jméno Boží plněním Jeho vůle.
P. Ivan Kudláček,
farář mnichovicko-hrusické farnosti

jsou při obnově lesa použity meliorační a zpevňující
dřeviny, což zjednodušeně řečeno jsou listnaté dřeviny, jedle a případně douglaska či modřín.
Lesní majetek není ucelen a je rozprostřen v různých částech katastru obce Hrusice, dokonce se nachází i na katastrech obce Mirošovice a města Mnichovice. Tato roztříštěnost si často vyžádá nutnost
využít při lesnické činnosti i cizí pozemky a mnohdy
se na některé části dostáváme poměrně obtížně.
Obecním lesům se rovněž nevyhýbá současná situace v lesním hospodářství, které je poznamenáno
nebývalou kůrovcovou kalamitou v ČR, ale i dopadem
sucha v posledních letech na jiné druhy dřevin – usycháním nejenom borovic, ale i listnáčů.
V důsledku velkého objemu těžeb po celé republice nastává kolaps na trhu s dřevní hmotou, což vede
k poklesu cen dřeva a jeho odbytu. Pro případné zájemce o jakékoliv dřevo je možné po dohodě s lesním
hospodářem jeho prodej.
Miroslav Pacovský,
odborný lesní hospodář
kontakt: 602 395 410

Rady z veteriny

FARNOST

„Buď vůle Tvá.“

z Hrusic

V

tomto období naše čtyřnohé mazlíčky trápí klíšťata
a blechy. Proto jsme se zeptali MVDr. Jitky Mikešové z Mikešovy veteriny Hrusice, jak můžeme naše psy a kočky před těmito
protivníky chránit.
V nabídce je široká škála přípravků s různým složením a poměrem účinných látek. Když zavítáte
do veterinární ordinace, rádi vám
pomohou s výběrem konkrétního
přípravku tak, aby vyhovoval vám
i vašemu zvířeti.
Existují tři základní možnosti
ochrany:
• Tzv. kapička za krk
Přípravky se liší dobou účinnosti,
některé chrání po dobu 3–4 týdnů,
jiné 3–4 měsíce. Aplikací tekutiny
zvířeti na kůži za krkem se účinná
látka naváže na tuk, ze kterého je

tvořen kožní film, a během 24 hodin od aplikace se rozline po celém
povrchu těla zvířete. Když se pak
klíště nebo blecha zakousnou, látka
je zabije. Aby to správně fungovalo,
nesmí se navazování látky v průběhu zmiňovaných 24 hodin nijak
narušit, tj. nesmíme zvíře po tuto
dobu hladit a musíme zajistit, aby
se nenamočilo (nesmí zmoknout,
nesmí se koupat, nemělo by se pohybovat v mokré vysoké trávě).
• Obojky
Mají delší dobu účinnosti, nejobyčejnější chrání půl roku, ty dražší až
8 měsíců. Obojky pro kočky mají tzv.
safety system, tj. perforovanou část,
ve které se obojek přetrhne v případě, že by se kočka zachytila za větev,
plot apod. Obojky fungují tak, že se
z nich permanentně sype prášek obsahující účinnou látku, proto nejsou

úplně vhodné pro mazlíčky, které si
lidé berou do postele nebo kteří jsou
v rodinách s malými dětmi (hladí
zvířátko, pak si ruce strčí do pusy
a s nimi i tu chemickou látku, která
zabíjí klíšťata a blechy).
Existují i bio obojky, které vylučují přírodní látky. Ty fungují jako
repelent, měly by blechy a klíšťata
odpuzovat, což na některé druhy
zabírá, ale ne na všechny. Záleží,
v jaké žijete lokalitě, je potřeba to
vyzkoušet.
• Tablety
Pro psy se vyrábí tablety ve formě
chutných pamlsků, chrání proti blechám, klíšťatům a v rozšířené verzi
pejska i odčerví. Hodí se nejvíce pro
psy, které jejich majitelé pravidelně
myjí šamponem. Pro kočky se prodávají pouze tablety proti blechám.
Hana Kuntová

Z LADOVA

KRAJE

Nadační fond
Ztracené děti
pořádá benefiční
koncert na zámku
Berchtold

K

aždý rok se v ČR ztratí okolo pěti tisíc dětí. Především
jde o útěky z domova nebo
únos jedním z rodičů při komplikovaných rozvodech. Některé děti
se ale ztratí beze stopy a rodiny po
nich nepřestávají pátrat. Nadační fond Ztracené děti vznikl před
11 lety a díky svým odborníkům
pomáhá s prevencí útěků dětí,
ale i s konkrétní psychologickou
pomocí rodinám i dětem a s pátráním po pohřešovaných dětech.
Kromě tradičního pochodu pro
pohřešované děti na mezinárodní
Pomněnkový den letos poprvé upozorní na ztracené děti i benefičním
koncertem, který ponese název
„Vykouzli dětský úsměv“.

inzerce

UZÁVĚRKA

Rodina se třemi dětmi
hledá podnájem v Hrusicích

dalšího čísla Hlasu Hrusic bude

na 6–10 měsíců, nejlépe od 07/2019.
2+KK, 3+KK, volný dům nebo celoročně obyvatelná chata.

Těšíme se na vaše příspěvky, podněty
a nápady k dalším článkům.

Cena podnájmu dohodou.

Pro zaslání využijte e-mailovou adresu redakce:
hlashrusic@obec-hrusice.cz.

Kontakt: Iva Budařová, tel.: 724 641 902

23. května.
~
~

Měsíčník Hlas Hrusic vydává OÚ v Hrusicích. Povoleno Ministerstvem kultury
ČR E 12690. Náklad tohoto čísla 350 výtisků. Ročník 51. Cena 6 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,
Pavla Bajerová a Markéta Lakosilová. Grafika: Martin Vávra

