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D U B E N
TJ SOKOL_______________________________
PLAVÁNÍ PRO HRUŠOVSKÉ
Pro velký úspěch plavání na konci roku byl zopakován pronájem
plaveckého bazénu a přilehlého wellness ve Vysokém Mýtě. Akce
využily všechny věkové kategorie. Wellness nabídka: finská sauna
(teplota 80 - 90 °C), parní lázeň (teplota 42 - 50 °C), bylinná sauna
(teplota 60 - 70 °C), sněžná komora (chladivé osvěžení po saunách,
teplota - 5 až - 10 °C), vířivka ( voda 34 - 36 °C).Součástí jsou
i vyhřívané lavice, zážitková sprcha a polévací vědro.
Přes léto proběhne další etapa rekonstrukce vysokomýtského bazénu
a tak se můžeme těšit na další plavánív již zrekonstruovaném bazénu.

Na fotografii Jiřího Krejčíka můžete vidět, jak se dělá vývar po hrušovsku.☺
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VELIKONOČNÍ TURNAJ STOLNÍ TENIS
Prostory sokolovny byly
v zimě hojně využívány ke
kulturním
akcím,
ale
hlavním
programem
i
nadále
zůstává
sport.
Kromě
pravidelných
fotbálků
v
měsících
nepříznivého
počasí
hostila
již
zaběhnutý
Velikonoční
turnaj
ve
stolním tenise. Letos turnaj
proběhl
ve
třech
kategoriích a samozřejmě na třech stolech. Celkem se utkalo 6 mužů,
6 žen a 5 dorostenců. I když boje byly mnohdy líté, vždy nechyběl úsměv
a přátelská gesta. Turnaj od registrace po konečné vyhlášení pořadí
a předání cen trval od rána do brzkého odpoledne. Byl ve znamení
pohody a hlavně pohybu.
Foto:Jiří Krejčík, vítěz turnaje v kategorii „muži“.

SDH HRUŠOVÁ___________________________
ZÁSAH JSDHO
Dne 18. 3. v odpoledních hodinách byla JSDHO Hrušová přivolána
k požáru trafostanice ve firmě NOPEK s.r.o. Jednotka zasahovala
společně s HZS Vysoké Mýto a JSDHO Cerekvice nad Loučnou
a Vysoké Mýto.

NÁMĚTOVÉ CVIČENÍ – ZKOUŠKA STROJŮ
V pátek 28. dubna
proběhla
na
požární
nádrži
v
Javorníku
společná
akce
SDH
okrsku č.14, tzv. zkouška
strojů po zimním období.
Cílem akce je prověřit
nejen
akceschopnost
hasičské techniky, ale
i
její
obsluhy.
Byly
vyzkoušeny
hasičské
stříkačky PS-12 i plovoucí
čerpadla – vše bez závad.
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INFORMACE Z ÚŘADU______________________
OHLAŠOVACÍ POVINNOSTI
Termín splatnosti u poplatků za psy je za námi.
Poplatek je splatný jednorázově nejpozději do
30. dubna a platí se ze psů starších 3 měsíců.
Majitelé pejsků v Hrušové mohou využít
i nabídku očkování, které se provádí na návsi
vždy před termínem splatnosti. Držitelé psů
mají vůči OÚ ohlašovací povinnost vyplývající
z Obecně
závazné
vyhlášky
č.3/2016,
o místním poplatku ze psů.
Další ohlašovací povinnost plyne z Obecně závazné
vyhlášky č. 2/2016, o místním poplatku za komunální
odpad. Poplatník je povinen nahlásit vznik i zánik své
poplatkové povinnosti. Informační kanály využitelné v naší
vsi jsou : osobně na OÚ, telefonicky 732 848 420,
elektronicky urad@hrusova.cz .

Termín splatnosti poplatku za komunální odpad je 30. červen!
Poplatky je možno uhradit:
- převodem na účet obce u ČS: číslo účtu: 1283377389/0800
variabilní symbol: číslo popisné domu
- v hotovosti na obecním úřadě
pondělí 8:00 - 12:00 hod. a 13:00 - 18:00 hod

OBECNÍ KNIHOVNA______________________
PRÁZDNINOVÉ ODPOLEDNE PRO TVOŘIVÉ
Jarní odpoledne pro tvořivé, na kterém
nechyběly vajíčka, zajíci a barvy opět ve
společenské místnosti budovy školky
přilákalo jak dítka, tak dospělé. Lepilo se,
malovalo, skládalo a vázalo. Zdobilo
a
dozdobovalo,
vymýšlelo,
ale
i okukovalo. V zápalu tvořivosti se
nepotřebné odhazuje a nekouká se
nalevo, napravo a tak ukončení
odpoledne patřilo úklidu přírodních
materiálů a odstřižků stužek. Když bylo
uklizeno, nastoupilo pravidelné čtvrteční cvičení jógy.
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PÁLENÍ ČARODĚJNIC______________________
Poslední dubnový den patří vždy
velkému ohni a pálení čarodějnic. Námi
vyrobené tři čarodějnice hlídaly hromadu,
na kterou se odkládaly větve z jarního
provětrávání vašich zahrad. Děti si
poběhaly po kurtu, válely sudy a ty
odvážné si zalovily ve strašidelné krabici
plné pavouků a dalších čarodějnických
propriet. Podle hmatu mohly rozeznat, co
je sladkost či dárek a to si pak také
odnesly. Na předváděčku se dostavila
i sanita rychlé zdravotnické pomoci.
Zůčastnění si v klidu prohlédli interiér plně
vybaveného vozidla a poslechli výklad
záchranáře. Dospělým k radosti stačil
družný hovor, pivečko a masíčko
na roštu nad malým ohněm. Společně se
pak sledovalo zapálení a postupné hoření
hranice a čarodějnic. Přes velmi studené počasí se akce vydařila.

PLÁNUJE SE…____________________________
STŘEDA 31. 5. - Výlet pro dříve narozené, zámek Slatiňany,
Chrudim. Sraz přihlášených nejpozději v 7:50 hodin u parketu.
NEDĚLE 11. 6. - Poutní mše svatá, kostel Nejsvětější Trojice
v Hrušové od 14:30 hodin
NEDĚLE 30.7. Loutkové divadlo Kozlík sehraje pohádku
„O neposlušných kůzlátkách“
Podrobné informace o akcích budou zveřejněny obvyklým způsobem.

Z OKOLÍ…________________________________
SOBOTA 3. června– Putování za studánkami, Vlčkov
NEDĚLE 4. června – Dětský den, hřiště Cerekvice nad Loučnou,
téma: Flintstounovi, pravěk
SOBOTA 17. června- Sraz rodáků a přátel obce Javorník
Zpravodajský tisk obce Hrušová MK ČR E 21569
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