HOŘIČSKÝ ZPRAVODAJ
OBECNÍ ÚŘAD HOŘIČKY
www.horicky.cz

ROČNÍK : XII

květen 2011

ŽIVOTNÍ VÝROČÍ:
Marie Macenauerová
Marie Grosspitschová
Marie Žďárská
Ludmila Menclová
Milan Martínek

Hořičky
Hořičky
Hořičky
Hořičky
Nový Dvůr

88 let
83 let
82 let
81 let
70 let

Přejeme životní pohodu a mnoho zdraví do dalších let!


ORDINAČNÍ HODINY PRAKTICKÉHO LÉKAŘE
Nejdůležitější funkcí zpravodaje je poskytování užitečných informací.
Jednou za čas určitě přijde vhod, když vám poskytneme aktualizovanou
tabulku s otevírací dobou pošty, prodejny apod. Dnes vám přinášíme
jednoduchý přehled ordinačních hodin MUDr.Mackoviče. Věřím, že si své
místo v šuplíku nebo kredenci najde.
HOŘIČKY ( tel. 498 100 450 )

CHVALKOVICE ( tel. 498 100 158 )

odběry sudé úterý 6:30 – 7:30 hod

odběry liché úterý 6:30 – 7:30 hod

pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek

pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek

9:00 – 12:15
--------------9:00 – 12:00
--------------9:00 – 12:00

--------------8:00 – 12:00 15:30 – 18:00
--------------9:00 – 12:00
---------------

ČESKÁ SKALICE ( tel. 604 829 140 )
odběry každý den (kromě úterý) 6:15 – 7:30 hod

pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
© OBECNÍ ÚŘAD HOŘIČKY

6:15 – 8:30
------------6:15 – 8:30
6:15 – 8:30
6:15 – 8:30
1

13:00 – 15:15

POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE
dne 12.5.2011 (čtvrtek) v 19:00 hod
hostinec Hořičky– jídelna
Program bude zveřejněn na úřední desce obecního úřadu a také na našich internetových
stránkách.

OSTATNÍ:

Sběr starého papíru !
Škola organizuje tradiční sběr starého papíru od 23.5. do 26.5.2011 (odvoz 27.5.2011 ráno).
Papír můžete v uvedených dnech nosit do obou budov školy (od 6,30h do 15,30h do budovy
2. stupně ZŠ a od 6,30h do 17h do budovy 1. stupně a MŠ). Sbíráme noviny, časopisy a
směs letáků, ostatní sběr.
Předem děkujeme.

KINO HOŘIČKY informuje, že i letošní červenec (tak jako každý
rok) bude ve znamení filmových trháků, na které jste srdečně zváni. A
tak si dovolenou nebo návštěvu babičky naplánujte raději na srpen,
abyste nepřišli o nezapomenutelnou atmosféru našeho hlediště.

A na co se můžeme těšit?

Občanský průkaz
Na vlásku
Gnomeo & Julie
Příběh hraček 3
Hon na čarodějnice
Filmfárum 3

ČR
USA
Velká Británie/USA
USA
USA
ČR

Pozn. Podrobnější program kina bude zveřejněn v červencovém zpravodaji.

(mn)

„Odvolávám, co jsem odvolal a slibuji, co jsem slíbil“ aneb kočka není pes
a Lípa není Lípa!
Použitím slavné věty z pohádky Pyšná princezna je potřeba uvést na pravou míru, jakže
se ta nová společnost, která byla představena v minulém zpravodaji, vlastně jmenuje.
Legislativa udělala zakladatelům tak trochu čáru přes rozpočet, a proto musel být narychlo
stanoven nový název a to PECHANEC. Věřme, že společnosti tento název vydrží alespoň
tak dlouho, jako našemu slavnému rodákovi jeho věhlas.
Upřesnění je nutné i s ohledem na následující články.
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(mn)

1.předčarodějnické setkání
30.4.2011 jsme se v podvečer sešli na hřišti za budovou MŠ, kde bylo připraveno
„1.předčarodějnické setkání dětí a jejich rodičů“ .
Po trochu rozpačitém úvodu se ze všech zúčastněných dětí, ale často i z jejich
dospělého doprovodu stali soutěžící. Každé dítě a nebylo jich málo – zúčastnilo se 47 dětí,
si v programu našlo tu svojí disciplínu. Na konci každé z nich čekala na úspěšného
soutěžícího sladká odměna.
Největší zábavou se stalo přeskakování lana, ale také ostatní připravené atrakce jako hod
míčkem na cíl, házení kroužků, chůze na chůdách, určování předmětů pomocí hmatu,
kuželky a jiné si našly své soutěžící.
Po skončení soutěží se vydal lampiónový průvod na tradiční pálení čarodějnic na
Hořičkách.
Děkujeme všem organizátorům, sponzorům a účastníkům a těšíme se na další podobné akce
na Hořičkách.
Za nově vzniklé občanské sdružení Pechanec sepsali manželé Lorencovi.

Obecně prospěšná společnost Pechanec vyhlašuje

TENISOVÝ TURNAJ MUŽŮ
Rozlosování proběhne v pátek 10.6.2011 v 18h na hřišti
s umělým povrchem u MŠ Hořičky.
Podmínkou účasti je věk nad 15 let a znalost pravidel tenisu!
 Herní systém bude přizpůsoben počtu přihlášených hráčů. Pravidla sdělí
pořadatelé při rozlosování.
 Turnaj bude zahájen rozlosováním hráčů do skupin dne 10.6.2011 (přihlášení hráči
se osobně dostaví k losování).
 Tenisté si budou moci vzájemné zápasy domluvit na
libovolný termín. Turnaj bude ukončen do konce září 2011.
 Průběžné výsledky budou zveřejňovány na hřišti.
 Zájemci o účast nechť se přihlásí formou SMS zprávy na tel. 774 879 020
(Dvořáček, ZŠ)
do 8. června ! Přihlašovat lze i e-mailem na skolahoricky@seznam.cz.
 Startovné 50 Kč.
Hraje se o pěkné ceny. Těšíme se na vás!
Zveme rovněž diváky!
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PODOMNÍ PRODEJCI
Tak přesně takhle jsem před dvěmi lety pojmenoval fejeton. Od té doby uplynulo hodně
vody a prodejci zvýšili své úsilí a ještě více zdokonalili používané triky. Těm poctivým
nechci snižovat tržby, ale zároveň mi leží na srdci blaho a hotovost našich (zejména starších
a důvěřivějších) spoluobčanů. Údajně po našich obcích již zase krouží „obchodníci“
s nečistými úmysly. Chápu, že když je někdo celý život poctivý, tak se obtížně vyrovnává
s nedůvěrou, kterou mu televize, rozhlas, noviny nebo já vštěpujeme do hlavy. Ale skutečně
velmi upřímně zdvihám ukazováček a snažně vás prosím – nevěřte pohádkám, že jste něco
vyhráli, že je něco zadarmo a že se na vás usmálo štěstí. Pohádky jsou pouze v knížkách,
zadarmo ani kuře nehrabe a štěstí prý sedá i na vola a to vy nejste. I když odoláte a nic
nekoupíte, buďte opatrní. „Nakoupit“ u vás může hned následující noc (nebo i den) ten,
který se záclonami přes ruku pečlivě obhlížel vaši předsíň, jarmárku nebo kredenc.
Když se vám nebude cokoliv zdát, mějte po ruce telefon nebo silné hlasivky a požádejte
sousedy, rodinu nebo známé o pomoc. Nepodávejte Jezinkám prst; nevěřte jim, když
ohlásíte nedostatek hotovosti, že s vámi zajedou do spořitelny vybrat peníze. Můžete snadno
přijít o celou ruku – tedy o hotovost, peněženku i vkladní knížku.
(mn)

FEJETON POD ČAROU:
KVĚTEN – LÁSKY ČAS
A už je to tu zase! Květen. Snad nejkrásnější měsíc v roce. Příroda se překonává
v denních přírůstcích a v barevných kreacích. Kočky se začínají toulat, psi nemohou v noci
spát a ve dne se nesoustředí na hlídání. V lesech, na lukách ba i v zoologických zahradách
to začíná pořádně jiskřit. Teplá rána slibují ještě teplejší večery a vzduch po východu slunce
má takovou sílu, že i největší škarohlídi a hudební antitalenti si zanotují nebo zapískají
„Sluníčko, sluníčko, popojdi maličko…“ nebo nějaký jiný, dávno zapomenutý šlágr.
Ženy postávají nad šatníkem déle než obvykle a jsou odhodlané ukázat světu (nebo
alespoň naznačit), že pupeny nemusejí pučet pouze na větvích. Sukně se zkracují, řasy
prodlužují a záda rovnají. Dokonce i chlapi jsou ochotni sáhnout po zaprášených flakónech
a soutěžit s květy šeříků, kdo že to bude víc vonět. Jako bonus přidávají zatažená břicha a
ostřejší pěšinku ve vlasech nebo vyčesanou vlnu. Obě skupiny neváhají v tomto měsíci
drásat tělo posilovacími stroji nebo cviky, nasazují drastické diety či hubnoucí kúry s
pomocí „zázračných“ pilulek. Adolescenti prožívají těžký vnitřní rozpor, zda se zahalit do
dýmu marlborek nebo parfému Adidas Fair Play. S přibývajícím věkem a vážností vztahu se
prodlužují délky pohledů do očí i dotyků. Jestliže se prodloužení stane záměrným a
kontrolovaným, může se dvojice začátkem února těšit na největší zázrak (a není to zmizení
kamionu nebo uhodnutí náhodně vybrané karty). Komplikace může však přinést střední
věk, pokud někomu z manželské dvojice začne v žilách kolovat nebezpečné množství
testosteronu nebo estrogenu. Z takové situace pak mohou profitovat pouze advokáti nebo
psychologové. Pravé žně také nastávají sňatkovým podvodníkům, kteří, s vidinou tučného
konta nažhavené paničky, jsou schopni slíbit i takové činy, jako že zryjí tři záhony,
vymalují ložnici nebo uvaří španělského ptáčka.
Situace se začne zklidňovat s odkvětem a nastupujícím létem, kdy se vše začíná vracet
do normálu. Psi i kočky opět polehávají ve stínu, velké vedro neumožňuje vytvářet příliš
širokou škálu módních modelů, člověk se zpotí jen co vykročí ráno ze dveří a ve 30-ti
stupních ve stínu se záda shrbí tak nějak samovolně. Ale geny jsou geny, příroda je příroda
a ono to zase příští rok v květnu vypukne!
(mn)
Redakční uzávěrka čísla je vždy k 20.kalendářnímu dni v měsíci. Připomínky, náměty nebo Vaše názory lze předat
na OÚ, nebo je zasílejte e-mailem na adresu neumann@horicky.cz . Autorem příspěvků označených (mn) je
M.Neumann. Počet výtisků - 220 ks. Výtisky jsou neprodejné a slouží k bezplatnému informování občanů.
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