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Ú N O R
TJ SOKOL HRUŠOVÁ______________________
DĚTSKÝ KARNEVAL A PLES
V sobotu 4. února se sál sokolovny rázem proměnil v taneční rej masek.
Princezny, motýlci, spidermani, sportovci, zahradnice, včeličky a další
krásné originálně vyrobené masky měřily své síly v soutěžích, které si
pro ně připravili hrušovští sokolové. Celým odpolednem všechny
přítomné provázel DJ FIKY se svými hity a dotvářel skvělou taneční
atmosféru.

A jako každý rok dětské masky večer vystřídají tanečníci nejen
z Hrušové, ale i z blízkého okolí. Tentokrát nám zahrála kapela H.I.T.
MUSIC z Litomyšle. V tanečním rytmu všech žánrů se tančilo nejen na
parketě a skvělá nálada umocněná výborným občerstvením a bohatou
tombolou se táhla téměř do brzkých ranních hodin.
TJ SOKOL tímto děkuje všem sponzorům a všem, kteří se na akci
podíleli.
Foto: J. Krejčík
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HRUŠOVSKÝ SPOLEK______________________
DIVADELNÍ POHÁDKA VODNÍKOVA NEVĚSTA
Na divadelní sál proměněná sokolovna a ochotnický spolek Šembera
Vysoké Mýto přilákaly mnoho diváků opravdu širokého věkového
spektra. Není divu, na programu byla totiž veselá pohádka z autorského
pera jednoho z vysokomýtských herců a režisérů Zdeňka
Culky, Vodníkova nevěsta. V průběhu představení, nejen o rozverné
princezně Lidušce a vodníkovi Břehulovi, zaznělo několik upravených
lidových písní a shlédli jsme jevištní zázrak – proměnu člověka v rybu.
Příjemné odpoledne rychle uteklo a po poděkování souboru byl čas na
další proměnu, z plného divadelního sálu zpět na tělocvičnu.

Divadelní spolek ŠEMBERA je občanské sdružení spolčující ochotnické
herce a příznivce ochotnického divadla ve městě Vysokém Mýtě. Naší
náplní je svou činností obohacovat kulturní život zejména
na Vysokomýtsku a aktivně udržovat mimořádně letitou tradici
ochotničení v našem městě. Mateřskou scénou souboru je Šemberovo
divadlo ve Vysokém Mýtě.
Foto a charakteristika souboru: www.ds-sembera.cz
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MŠ HRUŠOVÁ____________________________
ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLKY
Dobrý den, zdravíme ze školky. Chtěli bychom se pochlubit, co se u nás
nového událo. V březnu k nám přijela „Zoubková víla i s malou
čarodějnicí.“ Víla poradila čarodějnici i dětem, jak pečovat o své zoubky
a naučila je novou básničku.

V březnu jsme nabídli dětem několik akcí - plavání ve Vysokém Mýtě,
pohádku divadélka Jójo, stavby z Geomagu, výtvarné tvoření
s p. Třískovou, výlet do Oucmanic na ekostatek, vynášení Moreny.
A ještě jedna pohádka na konec března – Káťa a Škubánek
v Šemberově divadle.
Snažíme se o pestrou nabídku ze všech možných vzdělávacích oblastí.
Doufáme, že se nám to daří.
Pěkné slunečné jaro z naší školky přejí děti a kolektiv MŠ Hrušová.

OÚ INFORMUJE__________________________
BIOODPAD
Na návsi je zpět kontejner na bioodpad. Stále platí pravidlo,
že do kontejneru se nevhazují větve s průměrem nad 1 cm.
Pokud máte s likvidací tohoto materiálu problém, můžete
větve odložit vedle hromady na hřišti u sokolovny a to
pouze do 30. dubna. Co nebude spáleno, bude
naštěpováno a využito na doplnění mulče na obecních
pozemcích.
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TAŠKY NA TŘÍDĚNÍ ODPADU
Na nabídku OÚ zareagovalo 25 rodin, které se přihlásily o tašky na
tříděný odpad. Lehce navýšené množství sad tašek bylo objednáno
u společnosti Eko-kom. O vydávání budete informováni cestou obvyklou.

JÓGA
V prostorech společenské místnosti se 13. února sešlo dostatek zájemců
na startovací neboli zkušební hodinu jógy. Zájemkyně se smluvily na
pravidelném termínu cvičení a od 23. února se pravidelně cvičí
každý čtvrtek od 19 hodin.

OBECNÍ KNIHOVNA_______________________
Sondujeme zájem o výuku praktické cestovní konverzační angličtiny pro
dospělé pod vedením PhDr. Katherine Koting. Jedná se o tříměsíční kurz
na pondělní podvečer. Dále máme nabídku intenzívního kurzu pro děti
v čase letních prázdnin. Bližší info na telefonním čísle: 603802304.
V knihovně jsou k dispozici jarní čísla časopisů o zahradničení. Zajděte

TIP NA OBECNÍ VÝLET____________________
LETIŠTĚ PRAHA
Od čtenářů vzešel impuls obměnit výletovou destinaci (Přívrat)
a zajet se podívat do Prahy na letiště. Exkurze zahrnuje prohlídku
Hangáru F (opravy a revize letadel), ukázky odbavení letadel,
pozorování provozu na startovací dráze. Minimální věk účastníků je
stanoven na 10 let. Vstup s platným OP nebo pasem, děti v OP rodiče.
Termín září 2017, doprava autobusem, příspěvek na dopravu.
Zájemci se nahlásí na OÚ do 30. dubna. Konání akce dle zájmu.

PLÁNUJE SE…____________________________
 31. března – Výroční valná hromada TJ Sokol od 19 hod,sokolovna
 8. dubna – pronájem bazénu ve Vysokém Mýtě
 13. dubna – jarní tvoření v knihovně
 15. dubna – turnaj ve stolním tenisu
 30. dubna – pálení čarodějnic na sokolském hřišti
 28. května – Dětský den na návsi
Podrobné informace budou včas zveřejněny obvyklým způsobem.
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