První písemná zmínka o Hrusicích je uchovaná v panovnickém dekretu Přemysla Otakara I., daného na Pražském hradě 17. ledna 1205.
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Dočkáme se sněhu?

Když ráno vstanete, také se podíváte z okna, zda už je konečně bílo? Sice si jako řidiči nepřejeme žádnou
kalamitu, spolu s dětmi však sníh netrpělivě vyhlížíme. A nejen my, i příroda ho potřebuje.
Sněhová pokrývka chrání rostliny i některé živočichy před mrazy. A sníh je samozřejmě významný
také pro koloběh vody, zajišťuje půdě dostatek vláhy. Čím déle sněhová pokrývka na úrodných půdách zůstane,
tím menší je pravděpodobnost extrémního sucha na jaře a v létě.1

Hrusice, leden 2019

L

etošní zima zatím sněhem velmi
šetří, užijeme si vůbec atmosféru pravé ladovské zimy? Předpověď ČHMÚ na období od 27. ledna
do 23. února zní: I když od začátku ledna z hlediska celé ČR panuje relativně
teplé počasí, průměrné týdenní teploty
se udržovaly převážně v normálu. V následujících čtyřech týdnech se i nadále očekávají teploty většinou na horní
hranici běžných hodnot pro danou roční
dobu. Týdenní průměry nejnižších nočních teplot by se měly pohybovat stále
pod nulou, týdenní průměry nejvyšších
denních teplot od +2 do +6 °C. Období

Hrusice, leden 2020
od 27. ledna do 23. února jako celek očekáváme teplotně průměrné. Po relativně
suchém počasí v lednu se v následujícím
období očekává o něco více srážek, a to
zejména v prvním předpovědním týdnu.
Během předpovědního období bude srážek postupně ubývat a nejméně se očekávají v posledním týdnu tohoto období.2
Předpověď příznivcům sněhových radovánek příliš nepřeje, tak uvidíme, zda
se bílé nadílky dočkáme...
1

Zdroj: www.meteocentrum.cz
Zdroj: ČHMÚ – dlouhodobý
výhled počasí
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Zasedání zastupitelstva
Vybíráme některé body ze zasedání zastupitelstva obce konaného 14. ledna 2020
(celý zápis ze zastupitelstva, včetně příloh, najdete na www.obec-hrusice.cz)
➤ Zastupitelstvo obce Hrusice odsouhlasilo zapojení obce Hrusice do přípravy, tvorby a realizace Strategie komunitně vedeného místního
rozvoje MAS Říčansko pro období 2021–2027
Obec je členem MAS Říčansko a v rámci tohoto sdružení obcí se může zapojit do plánování rozvoje regionu
a také čerpat benefity, např. v podobě dotací na společně
dohodnuté akce. Svým zapojením můžeme ovlivnit priority rozvoje, které jsou důležité pro Hrusice, a navíc na to
získat finanční prostředky. Například v novém plánu se
objevuje možnost rekonstruovat požární zbrojnice v malých obcích – to byla jedna z priorit, kterou Hrusice definovaly při diskusích v loňském roce v rámci MAS.

Plány na období 2021–2027 jsou:
• Bezpečnost v dopravě
• Infrastruktura pro cyklistickou dopravu
• Revitalizace veřejných prostranství, zelená infrastruktura
• Podpora JSDH – zbrojnice, požární technika, zdroje
pitné vody
• Navyšování kapacit mateřských škol a dětských
skupin
• Infrastruktura pro sociální služby
• Revitalizace kulturních památek

• Městská a obecní muzea
• Veřejná infrastruktura udržitelného cestovního ruchu
• Investice do zemědělství a lesnictví a nezemědělské
činnosti
• Památky místního významu
• Podpora spolkové činnosti a komunitních center
• Obchody

varijním stavu, která bude zcela nahrazena. Stavba
pro dodavatelské práce využívá také některé z místních podnikatelů. Ačkoli je termín dokončení stavby
ve smlouvě určen až na konec listopadu, stavební firma a vedení obce předpokládají, že dílo bude dokončeno dříve.
Ačkoli bude staveniště bezpečnostně zajištěno, nabádáme všechny návštěvníky kostela ke zvýšené opatrnosti při vstupu na pozemek kolem kostela.

➤ Dodavatelská smlouva, oprava ohradní zdi
Zastupitelstvo obce Hrusice odsouhlasilo smlouvu
o dílo mezi obcí Hrusice a společností MIDWEST INVEST s.r.o. Cena díla celkem včetně 21 % DPH činí
891 303 Kč, termín dokončení je 30. listopadu 2020.
Smluvní pokuta za nedodržení termínu ve výši 0,05 %
z celkové ceny díla/den.
Na tuto akci bylo požádáno o dotaci ze Středočeského
kraje.

Napojení obce na zdroj vody:
Společnost Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.,
dodala studii proveditelnosti. Existují čtyři varianty.
1. Provedení druhého vrtu v ceně 3,2 mil. Kč – tato
varianta však mnoho neřeší, protože by se jednalo
o vrt ve stejném řečišti
2. Napojení na Region Jih v Třemblatu: 14 mil. Kč –
kapacita je však plná, v současné době nelze realizovat
3. Napojení na senohrabský vodovod: 20 mil. Kč
4. Napojení na Pelešku – vodojem v Senohrabech,
33 mil. Kč
Je zcela jasné, že většinu variant si obec nemůže dovolit hradit ze svého rozpočtu, a bude proto nutné žádat o dotace. Celá zpráva je k dispozici na webu obce
v sekci Rozvoj obce.

Příští zasedání zastupitelstva
se bude konat

v úterý 11. února 2020
od 18.30 hodin v budově
obecního úřadu.

Aktuality z obecního úřadu
• Svoz odpadu v roce 2020:
Sto nemovitostí v obci má bezúplatně k dispozici kontejner na papír a plast, který je svážen každé sudé
pondělí a sudé úterý. Tím dochází ke snížení počtu
kontejnerů u obecního úřadu. Je třeba dořešit svoz
bytovek a „kláštera“. Vyhláška určuje poplatek předepisovat nemovitosti či společenství vlastníků, nikoli jednotlivým nájemníkům bytů. Společný kontejner
na komunální odpad, na plast a papír bude vhodně
umístěn. Na hlavní silnici v místě současných popelnic nelze velké kontejnery nechat.
Dle Zákona o odpadech a naší platné obecně závazné vyhlášky obce Hrusice č. 4/2019 je plátcem poplatku za komunální odpad každý vlastník nemovitosti,
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neboť v každé nemovitosti/domácnosti vzniká odpad.
Platí to tedy i pro chaty, které nejsou obývány celoročně a ke kterým nezajíždí popeláři. Majitelé těchto nemovitostí mají ze zákona povinnost zaplatit za likvidaci odpadu – v našem případě mají možnost zakoupit
si 8 svozů za cenu 600 Kč, obec jim v tomto případě
poskytne 8 označených pytlů, které stačí ve svozový
den položit k jakýmkoli popelnicím na směsný odpad.
• Oprava ohradní zdi kolem kostela:
Poté, co zastupitelstvo obce odsouhlasilo smlouvu
o dílo s vybraným dodavatelem stavebních prací,
bylo této firmě dne 20. ledna předáno staveniště.
Firma ihned začala s odstraňováním části zdi v ha-
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• Dotace pro spolky:
Hrusické spolky, které již podaly vyúčtování přidělené dotace na činnost za rok 2019, si mohou opět požádat o příspěvek na rok 2020. Všechny informace jsou
na webových stránkách obce.
• Setkání starostů s Policií ČR:
Policie uspořádala informativní schůzku starostů
z jihovýchodní části okolí Prahy ohledně vykrádání
domů v této oblasti. Bylo vykradeno již přes 60 domů,
pachatelé se dostávají do nemovitostí francouzskými
okny a kradou peníze a šperky, zejména ve večerních
hodinách. Policie zatím nemá pachatele.
Žádáme proto občany Hrusic, aby byli ostražití, dobře si zabezpečili své nemovitosti a případně obec nebo Policii ČR upozornili na podezřelé
chování cizích lidí (nahlížení do dvorů, zahrad,
zkoušení dveří a vrat, fotografování si nemovitostí apod.).
• Územní plán:
Územní plán je připraven k opakovanému druhému
slyšení, které se uskuteční v Říčanech, pravděpodobně v 1. polovině března. O přesném termínu budou občané informováni tradičními způsoby (webové stránky obce, SMS zprávy, vývěsky).

• Nový zaměstnanec na údržbu obce:
Pan Petr Popule se od 1. ledna 2020 stará o údržbu obce.
• Demografické údaje:
Počet obyvatel (trvalý pobyt) obce Hrusice k 1. lednu
2020
Dospělí
Dospělí – muži
Dospělí – ženy
Děti (15–18 let)
Děti (15–18 let) - chlapci
Děti (15–18 let) - dívky
Děti (do 15 let)
Děti (do 15 let) – chlapci
Děti (do 15 let) – dívky
Děti (6–7 let)
Děti (do 3 let)

618
295
323
36
23
13
174
89
85
21
37

Narozeni v roce 2019
Zemřeli v roce 2019
Celkem obyvatel

6
5
828

Průměrný věk obyvatel
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ŠKOLKA

Novinky ze školky

Kotlíková dotace

S

tředočeský kraj navýšil finanční prostředky na
tzv. kotlíkové dotace. Občané Hrusic mají tedy
stále možnost požádat o dotaci na výměnu zdrojů
tepla na pevná paliva v rodinných domech. Žádost se
podává výhradně elektronickou formou přes web stránky Středočeského kraje. Najdete tam všechny informace, včetně seznamu podporovaných tepelných zařízení.
Pokud má někdo zájem požádat o dotaci, vedení obce je připraveno zorganizovat seminář
na toto téma za účasti odpovědného pracovníka
kraje. Dejte nám vědět na obecní úřad!
V této souvislosti upozorňujeme na to, že také v naší
obci se s příchodem zimního období a inverzí výrazně

zhoršuje ovzduší. Máme přehled o tom, které nemovitosti k této situaci přispívají (včetně fotodokumentace).
Zatím jsme nevyužili možnosti kontroly topenišť, kterou nám poskytuje zákon. Jsme ale připraveni zakročit, pokud se i přes osobní upozornění bude černý, dusivý kouř i nadále valit z některých komínů. Znečistění
se pak drží v centru obce, kde chodí děti ze školky,
sportovci na hřiště, a to rozhodně není dobré. Je nutné
vědět, že částice, které tento kouř obsahují, jsou odpovědné za řadu nemocí, jako jsou srdeční a cévní problémy (infarkt a mozková mrtvice), onkologická a plicní onemocnění. Náchylné jsou zejména děti, chronicky
nemocní a senioři – tedy ty nejzranitelnější skupiny
obyvatel.

KULTURA

Vážení čtenáři Hlasu Hrusic, chtěla bych poděkovat všem, kteří se zúčastnili lampiónového průvodu
v prosinci, všem maminkám a babičkám, které nám upekly dobroty. Moc mě potěšilo, že přišli i školáci,
kteří k nám do školky dříve chodili. Díky patří i Andree Stockové, která nám spolu s některými členy
svého souboru přišla zazpívat krásné koledy. Děkujeme také obecnímu úřadu za nové ozdobení stromu
u školky a připojení na elektriku, jež obstaral pan Všetula a jeho firma.

V

měsíci prosinci je vždy hodně akcí, na které se
děti velmi těší. Pro nás to znamená připravit
je tak, aby byly spokojené. Patří k nim pečení cukroví, návštěva Mikuláše, čerta a anděla – tady
bych chtěla poděkovat děvčatům od Vančurů – Janě,
Aničce i Ele za jejich každoroční návštěvu, a paní
Gabi Koudelkové za krásné kostýmy.
Novou akcí pro nás všechny byla návštěva hrusického kostela, kam nás pozvala paní Lakosilová, která
doprovodila hrou na varhany naše zpívání vánočních
koled. Bylo to moc krásné.

Další novinkou byly vánoční dílny, při kterých si
děti společně se svými rodiči (a nebyly to jen maminky) vyrobily vánoční svícen z jablíčka, ozdobily perníčky, vytvořily vánoční ozdobu ze šišek apod.
Následovala vánoční besídka, na kterou jsme s dětmi nacvičili pásmo o narození Ježíška.
Nejvíce se děti těšily na nadílku hraček a doufám,
že i letos byly spokojené.
Jako každý rok, přišli 6. ledna do školky tři králové
při tradiční tříkrálové sbírce.
Chtěla bych vám všem popřát pevné zdraví a pohodu
v celém roce 2020.
Lenka Rajdlová, ředitelka MŠ Hrusice

Ohlédnutí za vánoční hudbou
Již nemálo roků mohou hrusičtí občané proniknout do vánočního tajemství při mši svaté 26. prosince
skrze hudbu Jakuba Jana Ryby. Tradičně v místním kostele, podobně jako na dalších místech
v blízkém okolí, totiž zazní ono „Hej, mistře“ – a ani o uplynulých Vánocích tomu nebylo jinak.

J

sme rádi, že jste si našli
čas a přišli si „Rybovku“
poslechnout. Návštěvníci
koncertů si navíc kromě příjemného zážitku mohli odnést
i hřejivý pocit, protože výtěžky
z dobrovolného vstupného putují např. na podporu Dětského
centra Strančice. Všem dobrodincům děkujeme.
Děkujeme také všem, kdo
nám s přípravou koncertů i mší
pomohli, v Hrusicích pak konkrétně paní místostarostce,
díky níž jste se mohli dozvědět
o termínech vystoupení v prosincovém čísle Hlasu Hrusic
či na obecních vývěskách.
Chtěli byste si s námi příští
rok zahrát či zazpívat? Ničeho
se nebojte a napište na e-mail:
vydrar@razdva.cz!
Štěpán Vydrař
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HISTORIE OBCE

Kapitolky z hrusického historického místopisu
Z historie čp. 10

Z HRUSIC

Filatelistická vzpomínka na výročí 800 let Hrusic
První písemná zmínka o obci Hrusice pochází z roku 1205, a to z dekretu českého krále
Přemysla Otakara I., kdy Hrusice byly pod přímou správou vládnoucího rodu Přemyslovců.
Později přešly postupně pod správu blízkých hradů Stará Dubá, Čejchanův Hrádek, Ježov a Zlenice.

I toto číslo popisné bylo
v tzv. josefínském
katastru označeno
jako „barák na obecním
gruntě stojící“. Jako
jeho držitel byl zapsán
Matěj Zídka, který
pravděpodobně držel
tento „barák“ již před
rokem 1780.

P

ZAJÍMAVOSTI

O

odle dochovaných záznamů odevzdal Matěj Zídka („dobře rozváživ a dobrovolně“) dne 8. dubna
1797 chalupu se zahrádkou své dceři Kateřině
Zídkové a jejímu nastávajícímu choti Matěji Kopeckému. Chalupa byla v dobrém stavu a skládala se
ze světnice, síně, komory a chléva. Otec Zídka nastávajícím držitelům k tomu ještě při hospodářství ponechal
5 sudů pro sypání, řezací stolici a tři sekery.
Kupní částka byla stanovena na 50 zlatých a byla
rozdělena následovně: Kateřina Zídková měla vyplatit
otci, matce a dvěma bratrům Josefovi a Františkovi po
10 zlatých. Bratr František byl toho času povinován
vojenskou službou a sloužil v císařském vojsku jako
kanonýr.
Noví držitelé chalupy byli zavázáni robotovat
13 dní pěší prací, a to v období od sv. Jana do sv. Václava.
Po 35 letech (konkrétně 30. června 1832) byla
chalupa připsána novému držiteli Martinu Kopeckému.
Na počátku XX. století sídlila v chalupě čp. 10
rodina Telecích. Bohužel Václav Telecí, výborný
truhlář, padl v první světové válce. Do této rodiny se přiženil v roce 1925 František Procházka,
rodák ze Zvánovic, který za manželku pojal dceru
Václava Telecí. Byl vyučený v kovářském řemesle.
V Hrusicích a okolí však pro něj nebyla práce,
a proto odešel za prací do Francie, kde pracoval jeden rok jako kovář v továrně v Lyonu. Po návratu
domů získal zaměstnání na železnici, kde pracoval

po velkou část života, protože získal tzv. definitivu.
V období před odchodem do důchodu pracoval v ČKD
jako kovák.
Kromě toho obhospodařoval menší hospodářství.
Těsně po druhé světové válce hospodařil na 1,72 ha
zemědělské půdy (z toho bylo 1,2 ha orné půdy) a choval jednu jalovici.
V současné době vlastní hrusické čp. 10 potomci
Františka Procházky.
Martin Hemelík st.,
hrusický kronikář

d roku 1466 patřily Hrusice do panství zámku
Komorní Hrádek a v tomto poddanském vztahu setrvala obec až do revolučního roku 1848.
Po roce 1848 získala obec samosprávu a byla řízena
obecním zastupitelstvem v čele se starostou, což mělo
příznivý vliv na další rozvoj obce.
Začaly se budovat komunikace, byla zřízena obecní
knihovna (1923), postaven nový most (1926), obec byla
elektrifikována (1927), v hotelu Valencia zahájilo provoz kino (1931) a byla zřízena telefonní přípojka (1937).
Hrusice se však na rozdíl od Senohrab nikdy nedočkaly zřízení vlastního poštovního úřadu (pouze poštovny). V celé své dlouhé historii mohli obyvatelé Hrusic využít službu skutečné pošty přímo v obci jen jeden
den, a to 7. srpna 2005, kdy byla na Obecním úřadě
Hrusice zřízena příležitostná přepážka pošty Senohraby České pošty u příležitosti oslav 800 let Hrusic.

V tento den byly všechny poštovní zásilky oráženy příležitostným razítkem s textem: „800 LET HRUSIC –
RODIŠTĚ J. LADY“.
U příležitosti oslav 800 let Hrusic byla Českou poštou vydána a senohrabskou poštou používána i speciální příležitostná R-nálepka v limitované sérii 1 000
číslovaných kusů.
Další podrobnosti k historii Hrusic, k historii pošty Senohraby, ke speciálním příležitostným R-nálepkám, ale i k dalším výročím pošt v celé naší vlasti
se dočtete v nové rozsáhlé publikaci „HISTORIE 130
POŠTOVNÍCH ÚŘADŮ ČR“, která je určena nejen filatelistům, regionálním historikům a badatelům, ale
i všem milovníkům lokální historie. Publikaci vydalo
nakladatelství Naše vojsko. Historii je třeba uchovávat pro další generace.
Ing. Michal Šolc

Speciální příležitostná R-nálepka ke konání
oslav 800 let Hrusic 1205–2005

Zprávy z knihovny

M

inulý rok pravidelně obecní knihovnu navštěvovalo 13 čtenářů. Bylo půjčeno celkem 354
knih, největšímu zájmu se těšily detektivní
romány. Do knižního fondu přibylo celkem 151 knih,
které věnovali čtenáři, za což jim ještě jednou děkuji.
Knihovna v Benešově nám v průběhu roku poskytla
3 výměnné soubory. Tato spolupráce bude pokračovat
i v tomto roce, a čtenáři se tak na konci ledna mohou
opět těšit na zajímavé novinky napříč všemi žánry.
Na viděnou se budu těšit každé pondělí od 17.30
do 18.30 hodin.
S pozdravem a přáním všeho dobrého v tomto roce
Jitka Sklenářová
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Dopis odeslaný z pošty Senohraby
dne 7. srpna 2005 s použitím
příležitostné R-nálepky
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FARNOST
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Nepřetržitá modlitba

C

hlapec Samuel sloužil pod Elího dohledem
Hospodinu. V oněch dnech bývalo Hospodinovo slovo vzácné. Ani vidění nebylo časté. Elí
měl v té době už tak slabý zrak, že neviděl. Jednou
v noci spal na svém obvyklém místě. Boží lampa ještě nezhasla. Samuel spal v Hospodinově svatostánku, kde byla Boží truhla. Vtom na Samuela zavolal
Hospodin. „Tady jsem,“ odpověděl Samuel a rozběhl
se za Elím. „Tady jsem,“ řekl mu. „Volal jsi mě.“
Elí však odvětil: „Nevolal jsem tě. Jdi zase spát.“
A tak si šel lehnout. Vtom na něj Hospodin znovu zavolal: „Samueli!“ Vstal tedy a šel za Elím. „Tady jsem,
volal jsi mě,“ řekl mu.
„Nevolal jsem tě, synu,“ odpověděl Elí. „Jdi zase
spát.“ Samuel totiž ještě Hospodina neznal a Hospodinovo slovo mu ještě nebylo zjeveno. Hospodin ale Samuela zavolal znovu, potřetí. Vstal tedy a šel za Elím.
„Tady jsem, volal jsi mě,“ řekl mu. Tehdy Elí pochopil,
že chlapce volá Hospodin. Proto Samuelovi řekl: „Jdi
spát, a když tě zavolá, řekni: „Mluv, Hospodine, tvůj
služebník poslouchá.“ Samuel si tedy šel lehnout na
své místo. Vtom přišel Hospodin, stanul tam a zavolal tak jako předtím: „Samueli! Samueli!“ „Mluv,“ odpověděl Samuel, „tvůj služebník poslouchá.“ Samuel
pak rostl a Hospodin byl s ním a nedopustil, aby jediné z jeho slov selhalo. Celý Izrael od Danu až po Beer-šebu tak poznal, že Samuel je skutečně Hospodinův
prorok. (Sam 3,1-10.19-20)
Víra v Boha se projevuje tím, že Bohu nasloucháme,
když k nám mluví z Písma svatého. Toto naslouchání
Bohu a naše odpověď = modlitba. Vidíme vnější projevy modlitby – sepnuté ruce nebo ruce zdvižené, pohybující se rty, prostrace na Velký pátek či před kněžským svěcením. To vše nelze konat nepřetržitě. Ale nepřetržitě můžeme mít touhu, touhu po setkání s Bohem. Touhu, aby nám Kristus splnil to, zač prosíme,
nebo i touhu, aby nám Kristus pomohl překonávat

Vítání občánků

plánujeme na březen. GDPR nám
nedovoluje využít údaje z registru obyvatel za účelem sezvání
rodičů na tuto událost. Proto žádáme zájemce, aby se přihlásili
osobně nebo mailem na obecním
úřadě. Následně Vám bude zaslána pozvánka na akci s termínem konání.

KRAJE

Pestrá krajina na ústupu? Je to i na nás...
Vysychání studní, horka, sucho i záplavové deště nám v posledních letech čím dál více
znepříjemňují život a ničí krajinu. Můžeme s tím jednotlivci, spolky a obce něco dělat?
Na tuto otázku odpověděl lednový seminář „Pestrá a udržitelná krajina“.

N

a akci byl kromě jiného uveden aktuální přehled výzev, grantů a dalších možností financování projektů obnovy pestré krajiny. Prostřednictvím tohoto článku chceme dát vědět
i vám – dalším organizacím, dobrovolným a zájmovým spolkům, jednotlivcům i firmám, jak se
do těchto aktivit zapojit a jaké jsou nyní možnosti financování.
• Komunitní výsadba listnatých stromů na veřejně dostupných místech – výzva SFŽP z Národního programu životní prostředí – č. 9 pro
kohokoliv (vyjma pol. stran a hnutí)
– Příjem žádostí do 31. srpna 2020, výše příspěvku
20–250 tis. Kč (100 % způs. výdajů).
– Uznatelné náklady – sadební materiál, závlaha, odborný dohled.
– Podmínkou: vztah k místu, souhlas majitele pozemku, jedna žádost na katastr, dodržení manuálu
www.sazimebudoucnost.cz.
– Registrace na www.sazimebudoucnost.cz, žádost
se podává elektronicky.

špatné touhy. Např. touha ženatého muže po cizí ženě
a naopak, touha kleptomana po cizím majetku... Touhu po Boží pomoci lze mít nepřetržitě, i když nemůžeme věnovat čas nepřetržité modlitbě. Jaké jsou naše
touhy? To je otázka ke zpytování svědomí. Máme touhu po Bohu, když se modlíme, nebo je to jen automatické odříkávání modlitby?
Kéž usilujeme o správnou modlitbu.
Žehná P. Ivan Kudláček,
farář mnichovicko-hrusické farnosti

„Zkratka“ Hrusice - Mirošovice

Pro přehlednost připomínáme pravidla pro průjezd zkratkou. Provoz
na této komunikaci byl upraven novým dopravním značením. Průjezd je
povolen rezidentům Hrusic a Mirošovic, kteří si již nemusejí na obci žádat o vystavení povolení, neboť se případné kontrole prokáží předložením
občanského průkazu. Ve zkratce je povolena max. rychlost jízdy 30 km/h.
Ve směru z Hrusic byl výjezd ze zkratky na hlavní silnici osazen dopravní
značkou STOP, tedy: Stůj, dej přednost v jízdě! Nové také je, že po výjezdu
ze zkratky řidiči vjíždí přímo do obce Mirošovice a jsou tedy povinni dodržet rychlost nejvýše 50 km/h.
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NROS – Nadace rozvoje občanské společnosti, granty od 10 tis. Kč do 70 tis. Kč.
(www.skoda-auto.cz/o-nas/grant-skoda-stromky).
– Granty na komunitní výsadbu nelesní zeleně
a stromů – Nadace Partnerství pro spolky, ústavy, OPS, příspěvkové organizace, obce, svazky
obcí atd.
– Spuštění na přelomu března a dubna 2020, uzávěrka
na konci května 2020, výše grantu od 10 do 30 tis. Kč
(www.nadacepartnerstvi.cz/Granty).
Odborné prezentace a výzvy jsou ke stažení přímo
z hlavní stránky webu www.laduv-kraj.cz. Všem přejeme v jejich aktivitách mnoho úspěchů!
Hana Bolcková,
Ladův kraj

INICIATIVĚ SE MEZE NEKLADOU!
• Jarní a podzimní podpora výsadby a obnovy
alejí/stromořadí – Nadace ČEZ pro města a obce
– Příjem žádostí od 3. do 28. února 2020 a od 1. června do 31. července 2020, maximální výše finančního
příspěvku – 150 tis. Kč (www.nadacecez.cz).
• Nekomerční výsadba zelených pásů, rekultivace území, revitalizace krajiny po kalamitě,
biodiverzita lesů – program Škoda stromky pro
obce, školská zařízení a NNO.
– Spuštění a uzávěrka v únoru 2020, administruje
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V návaznosti na tuto problematiku žádáme občany, aby s vedením obce sdíleli své návrhy pro
využití dotací na výsadbu na obecních pozemcích – kde by podle vás bylo příhodné vysadit
stromy, kde v Hrusicích by mohla vzniknout
alej, parčík apod.? Zároveň chceme zdůraznit,
že dotaci mohou využít i jednotlivci, zamyslete
se tedy nad možnostmi výsadby také na svých
pozemcích. Pro případnou pomoc můžete konzultovat odkazy v článku výše či prezentaci
na webu laduv-kraj.cz.

INZERCE A REKLAMA

Baráčnický
maškarní
ples
se bude konat

7. 3. od 20:00
v sokolovně

„Hrusická burza“
Jednoduchá řádková inzerce pro soukromé
účely je v Hlasu Hrusic zdarma. Využijte
možnosti zveřejnit prostřednictvím obecního
měsíčníku své nabídky či poptávky. V Hlasu
Hrusic otiskneme také vaše sdělení, tipy či doporučení pro ostatní obyvatele Hrusic, přání
k životním jubileím vašich blízkých apod.

Koupím puzzle
pro děti,
věk 4+, motivy pro kluky.
H. Kuntová, 607 889 406.

Uzávěrka dalšího čísla
Hlasu Hrusic bude 23. února.
Těšíme se na vaše příspěvky, podněty
a nápady k dalším článkům.
Pro zaslání využijte e-mailovou adresu redakce:
hlashrusic@obec-hrusice.cz.

Povinné čipování psů
Od 15. 1. se zpřísnila pravidla ohledně čipování psů a očkování vztekliny.
Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých
souvisejících zákonů, v § 4 odst. 7 vymezuje, že pokud nebude pes označen mikročipem, bude se na jeho očkování proti
vzteklině nahlížet jako na neplatné. Očkování proti vzteklině
je však povinné. Veterinář přitom může naočkovat i psa bez
mikročipu. Jakmile ale kontrola zjistí, že váš pes nemá
čip, očkování bude považovat za neplatné.
Mikročip nemusejí mít pouze ti psi, kteří byli před 3. červencem 2011 označení čitelným tetováním.
Pokuta za psa bez čipu
Před 15. 1. platilo, že kontrola, která u psa nenalezla mikročip, může majiteli udělit pokutu až do výše 20 000 Kč.
Od 15. 1. 2020 to však může být až 50 000 Kč.
Do kdy nechat načipovat psa?
Pes musel být dříve načipovaný nejpozději do prvního očkování vztekliny. Ta se zpravidla očkuje do 6 měsíců věku. Nově je
však povinnost označit mikročipem štěňata do 3 měsíců věku,
nejpozději však před odchodem k novému majiteli. Čipovat tedy budou muset i chovatelé. Těm vznikla i povinnost zanést
identifikační číslo psa do dokladu o očkování, tedy do pet pasu
anebo očkovacího průkazu.
Identifikační číslo psa je alfanumerický kód zobrazený transpondérem, který umožňuje zjistit totožnost konkrétního psa.
Zdroj: www.finance.cz
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