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L E D E N
OBECNÍ KNIHOVNA_______________________
PETR MAZAL - ZÁPISKY Z CEST ONLINE
Hezke nedelni rano preji vsem. Kdo chce trochu premyslet at cte dal…,
kdo ne, …

Arica je přístavní město na severu Chile. Leží 18 km jižně od hranic s Peru.

Dnes jsem dojel z Ushuai do Limy, odkud mi presne 30. 5. leti letadlo
zpatky do Frankfurtu. Tohle byl takovy muj cil po tom vsem, co jsem
prozil v Asii a Africe. Cca 8000 km za 49 dni. Peruanci jsou za volantem
hovada, magori, prasata, dementi, debilove, pro ktere nic neznamena
nekdo, kdo jede na kole. Mam celou nedeli na to premyslet nad tim,
co dal.Chtel bych Vam jen napsat par postrehu z tech skoro 50-ti dni,
co jsem tu prozil.
.
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Nekolikrat jsem si uvedomil to, jak jsem v tomhle svete malinkej a jak je
priroda proti lidem milionkrat mocnejsi. S vetrem, zimou, teplem nebo
vycerpanim nic neudelate. Jste na to prilis slabi. Na druhou stranu – kde
se v cloveku bere ta sila se pokouset s tou prirodou zapasit porad znovu
a znovu. Clovek nadava na protivitr, na zimu, na vedro a presto vstane
a dela to znovu a znovu? PROC? Myslim na to kazdy den a obcas mam
okamziky, kdy mi to dojde. Treba dneska – dal jsem si na 78 km od Limy
zmrzlinu – napul maracuya a lucuma. Byl jsem stastnej. Clovek by rekl,
debilni zmrzlina, ale ja si v tu chvili pripadal jako v RAJI. Asi dokazu bejt
stastnej nejvic ve chvilich, kdy jsem jako zvire – bud hladovej nebo
ziznivej nebo ztahanej. Prominte mi prosim tech par „sprostych“ slov, ale
i kdyz nekolikrat denne kurvuju, …, …, …, protoze mi leze na mozek
vedro, drina a vsechno to cim dal tim vic boli. Nadavam na ridice,
na silnice, a i presto to delam znovu a znovu. PROC?

Sedim a piju tam pivo, kdyz se me pan prodavac zepta, jestli bych s jeho rodinou nepoobedval.

Protoze kdyz se 14 dni neumyjete, pachnete jako prase a jste skutecne
vycerpani, teprve potom citite opravdove primarni potreby, ktere je potreba
naplnit. Chvilema je to na silnici boj o zivot, ale presto me to bavi a tim i nekam
posouva. Slapu 8-10 hodin skoro denne. A porad mi to něco dava. ZIT-je to
nejvyssi umeni, jehoz muze clovek dosahnout. A proto az se vratim, budu deti
ucit nejen hudebni nauku, ale budu se jeste vice snazit alespon kouskem sve
osobnosti na ne pusobit ve smeru umet „ZIT“. Neni to maly cil, ale co…
SNAZIT SE JE TIM NEJVIC. A cim vice chcete pusobit na lidi nez tim se jim
snazit ukazat, ze vule, drina, pile, sebezepreni a odhodlani nejsou mrtvymi
pojmy, ale cestou k tomu ZIT… Tady je 22 hod, u nas jsou 4 rano.
Preji Vam krasnou nedeli. Blazen – Petr Mazal.
Text i fota z cestovních zápisků.http://www.petr-mazal.cz/

Beseda S kolem kolem světa se konala v obecní knihovně 30. ledna.
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ODBĚR PERIODIK
Obecní knihovna obměnila odebíraná periodika. V roce 2017 máme pro
čtenáře objednány následující: Venkov a styl, Naše krásná zahrada
a Dekor. První čísla všech plátků již jsou k dispozici. Přijďte si zalistovat.

OÚ INFORMUJE__________________________
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Tři skupinky dětí Tříkrálové sbírky s dospělým doprovodem prošly obcí
v sobotu 7. ledna. Na sněhu se nekoledovalo opravdu dlouho a tak bylo
mrazivé zimní počasí nakonec příjemným zpestřením. Do zapečetěných
pokladniček se vybíralo pod záštitou Oblastní charity Nové Hrady.
V Hrušové se vybralo 8.957 Kč. Děkujeme.

VELKOOBJEMNÝ A NEBEZPEČNÝ ODPAD
Sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu proběhne na návsi
u parketu v těchto termínech:
 úterý 21. března od 16 do 16:30 hodin
 úterý 19. září od 16 do 16:30 hodin

POPLATKY
Obecní úřad Hrušová upozorňuje občany, že poplatek za
svoz komunálního odpadu ve výši 500,- Kč za osobu/rok je
splatný nejpozději do 30. června 2017.
Místní poplatek ze psa: za prvního psa 50,- Kč, za druhého
psa a každého dalšího 75,- Kč - splatný nejpozději
do 30. dubna 2017.
Poplatky je možno uhradit:
- převodem na účet obce u ČS: 1283377389/0800, VS: č. p. domu
- v hotovosti na OÚ: pondělí 8:00 - 12:00 hod. a 13:00 - 18:00 hodin.

JÓGA
V prostorech společenské místnosti se rozjíždí pravidelné cvičení jógy
pod vedením instruktorky. Cvičení probíhá ve čtvrtek od 19 do 20 hodin.

HLÁŠENÍ PORUCH VODOVODNÍHO ŘÁDU
S mrazivým počasím přibylo havárií na vodovodním řádu. Předkládáme
telefonní kontakty na zajištění rychlé opravy.
Kancelář PO - PÁ 7:00–11: 00 a 12:00-15:30 +420
Pohotovost NON-STOP +420 724 093 704

461 612 169
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SDH HRUŠOVÁ___________________________
OKRSKOVÝ PLES
Již po čtyřiadvacáté se sál sokolovny zaplnil tanečními páry hasičů
okrsku č. 14. Tentokráte se taneční večer
plakátovaný jako „Posezení při hudbě“,
konal 28. ledna. Tak jako v letech
minulých tuto akci připravují sbory
společnými silami, ale i tak největší tíhu
nesou hrušovští hasiči zajištěním provozu
výčepu, šatny a vytápěním sálu.
Osvědčená sestava z Javorníčku připravuje vždy vynikající občerstvení –
řízky či sekanou s bramborovým salátem a bratři hasiči ze Džbánova se
starají o bohatou tombolu, jež čítá velké množství krásných cen. Letos
nás celým večerem provázeli muzikanti „Pardubické 6“ a rytmická
dvojice „Našlupky“. Velké poděkování patří všem, kteří se podíleli na
průběhu akce a sponzorům za věcné ceny.
Foto: Jiří Krejčík

OKRSKOVÁ VÝROČNÍ SCHŮZE
V pátek 6. ledna se uskutečnila schůze delegátů SDH okrsku č. 14.
Tentokrát se toto zhodnocení uplynulého roku snad poprvé v historii
konalo v Hrušové. Vzhledem k vysokému počtu zúčastněných by
prostory klubovny SDH nevyhovovaly, proto byla využita nově
vybudovaná společenská místnost v budově školy s pěkným zázemím.
Zástupci okrsku byl zhodnocen uplynulý rok, naplánované akce na rok
2017 a po občerstvení mohli všichni přítomní zavzpomínat nad
prezentací fotografií z archívu SDH Hrušová a br. Konečného, kterému
děkujeme za poskytnuté fotografie.

PLÁNUJE SE…____________________________
Obecní knihovna pro vás chystá další cestopis s Petrem Mazalem,
výtvarnou dílnu DRÁTOVÁNÍ a jarní tvoření pro děti. Informace budou
včas vyvěšeny na vývěsce a webu obce.
Dětský den. Každoročně velká událost v Hrušové. Prosíme zájemce,
kteří se chtějí podílet na vymýšlení programu a organizování dětského
dne, aby se přihlásili na OÚ nebo představitelům spolků, fungujících
v obci.
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