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Č E R V E N
ŠKOLKA HRUŠOVÁ_________________________
NAŠE ŠKOLKA, TO JE ŠKOLKA,
RÁDI DO NÍ CHODÍME….
Přesto jsme se těšili i na prázdniny, které jsou již v plném proudu. Děti si
teď užívají společných chvilek s rodiči i prarodiči.
„Děti užijte si výletů, vody, sluníčka!“
Konec školního roku byl přímo pohádkový. Pohádkové ukončení za
pomoci rodičů, kterým bychom chtěli touto cestou poděkovat. Číhali na
nás v okolí školky piráti, kteří chtěli po dětech splnit úkoly, za které
získaly klíče k otevření ztracené truhly. Truhlu děti nakonec nalezly. V ní
byl schovaný poklad, který je potěšil.
Akce pokračovala společným opékáním i s rodiči. Večer již patřil pouze
dětem, nocovalo se v naší školičce.Text a foto: Eva Havlíčková, ředitelka
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HRUŠOVSKÝ SPOLEK______________________
POUTNÍ MŠE SVATÁ
Poutní mše v Hrušové se uskutečnila
v neděli 11. června v kapli Nejsvětější
Trojice. Tradice poutí je stále živá, dnes
ji
vnímáme jako rytmus
života
v minulosti. Dobré je ony zvyklosti
poznávat a podle možností udržovat.
Formy
jsou
dobové
a v čase se mění, podstata všeobecné
komunikace zůstává. Poutě v Hrušové
se tradičně slaví v neděli čtyřicet dnů po
Božím hodu velikonočním, v den svátku
Nejsvětější Trojice. Hrušovský spolek
přispívá k obnovení tradice tím, že
pravidelně připraví kapli i okolí, zajistí
vše potřebné pro uskutečnění obřadu.
I letos mši svatou sloužil bývalý vikář
litomyšlský, František Beneš.
Jaroslava Jílková, jednatel

OÚ INFORMUJE__________________________
HUMANITÁRNÍ SBÍRKA
V červnu proběhl sběr Vámi odloženého šatstva a ostatních potřebností
pro Diakonii Broumov. Opět se sešlo dost materiálu
(cca 30 pytlů) a tudíž v této akci budeme dále
s Diakonií Broumov spolupracovat. Sběr se
v Hrušové organizuje jednou ročně a o jeho konání
v roce příštím budeme informovat obvyklým
způsobem. Vybíraný sortiment věcí je opravdu
široký, od šatstva a bot přes hračky, lůžkoviny až po
vyřazené elektrospotřebiče, odložené autosedačky a i třeba kočárky.
Diakonie Broumov každoročně děkuje za Vaši štědrost.
Pro šatstvo v obci funguje i kontejner na textil, který je na sběrném místě
u prodejny.
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PLASTY - NOVÝ KONTEJNER
Pro třidiče plastu dobrá zpráva, obec zakoupila nový kontejner. Osvědčil
se nám typ s vhazováním pro pytle, který jsme testovali celý rok
u močidla. Nový kontejner je na stanovišti u prodejny a vhazování má ze
dvou stran. Příjemné třídění.

TUKY DO KANALIZACE NEPATŘÍ
ČOV, kanalizace i odpadní trubky u vás doma - drahá a potřebná věc.
Také choulostivá. Do odpadu některé věci nepatří. Jsou to tuky, zbytky
jídel (z drtiče odpadů, ale třeba i pecky), chemické látky nebo léky.Vše
má své umístění. Zaměřme se ale na tuky.
V kanalizaci se tuky sráží, usazují, vznikají hrudky,
které se postupně nabalují a rostou. Dochází ke
vzniku nánosů, které snižují kapacitu zařízení a brání
volnému průtoku. Může dojít až k ucpání přípojky
nebo stoky. Ucpaný kanalizační řad může způsobit
vytopení přilehlých nemovitostí splaškovými vodami.
Kromě toho tukem zanesené kanály nepříjemně
zapáchají.Rozkladem tuků v kanalizaci vznikají mastné kyseliny, které
zvyšují korozi stěn kanálů a potrubí. Dále veškeré tyto látky způsobují
i velké potíže při mechanických a biologických procesech na čistírně
odpadních vod.Nabízíme možnost odložení vámi sbíraných tuků
z domácnosti. Tuk sbíraný do PET lahví budete moci uložit do chystané
sběrné nádoby, která se brzy objeví na sběrném místě u prodejny.
Nádoba bude jako všechny polepena samolepkou s označením odpadu,
který do ní patří. Po naplnění bude odpad svezen specializovanou
firmou. Žádost nakonec. Buďte hospodáři a do kontejneru vhazujte tuky
v pevnější a řádně dotažené lahvi.

TAŠKY NA TŘÍDĚNÝ ODPAD
V červnu dorazily na obec objednané tašky na třídění
odpadu. Občané, kteří o ně projevili zájem, je obdrželi
od obce zdarma. Obec tašky nakoupila za cenu
dotovanou společností EKO-KOM, a.s.Objednáno bylo
o šest sad tašek více. Zájemci, kteří prve zaváhali, se
mohou poptat na OÚ. www.ekokom.cz
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ÚPRAVY PROVOZU I/35
Komplikované úpravy silnice, které byly plánovány celkem 4 roky, jsou
v běhu. Ostrůvky na krajích obce, více možností silnici bezpečně přejít
a snad i respektování chodců projíždějícími řidiči - to
bylo cílem obce. Stále nabádáme k opatrnosti při
přecházení! Policie často mluví o číslech a měřeních,
která ukazují, že se Hrušovou nejezdí rychle. Víme své
:o) Nyní už ale nebude Hrušová souvislou dráhou
s jednou jedinou bariérou uprostřed, která umožňovala
po projetí okolo přechodu dupnout na plyn, vybočit a kolonu předjet obec
neobec. O akci obchvat můžeme dál diskutovat a čekat. Z miminek,
která se v Hrušové letos narodí, už zřejmě budou zdatní školáci (snad ne
středoškoláci) než se dočkáme :o(

PLÁNUJE SE…____________________________
NEDĚLE 30. 7. od 13:30 hodin - Bohoslužba Českobratrské církve
evangelické v Kapli Nejsvětější Trojice v Hrušové, slouží farář
PhDr. Libor Chaloupka z Bučiny.
NEDĚLE 30. 7. od 15 hodin – Pohádka „O neposlušných
kůzlátkách“ v podání Loutkového divadla Kozlík, pořádá Hrušovský
spolek, vstupné dobrovolné, místo konání alej či prostory budovy MŠ.
11. – 13. 8. Víkendový pobyt nejen pro děti na Dolní Moravě pořádá
TJ Sokol. Výšlap na Králický sněžník, lanové centrum, stezka v oblacích,
bobová dráha a jiné.
SOBOTA 2. 9. – Netradiční soutěž v požárním sportu „O pohár
starosty obce“. Za sportovními výkony, dobrou zábavou a bohatým
občerstvením zve SDH Hrušová a Obec Hrušová.
SOBOTA 16. 9. – Exkurze Letiště Václava Havla, Praha.
NEDĚLE 24. 9. od 13:30 hodin – Ekumenická slavnost v kapli
Nejsvětější Trojice, odpoledne divadelní představení v přírodě
„Limonádový Joe“, v podání Divadelního spolku Šembera z Vysokého
Mýta. Srdečně zve Hrušovský spolek a Obec Hrušová.
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