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OBECNÍ ÚŘAD HOŘIČKY
www.horicky.cz

leden 2011

ZŠ a MŠ Hořičky pořádá zápis dětí do 1. ročníku

Tentokrát na téma
„Se zvířátky za sněhulákem“.

Děti se mohou těšit na nejedno překvapení !

Kde? Budova 1. stupně školy
Kdy? V úterý 18. ledna 2011 od 13h do 17h
S sebou vezměte rodný list dítěte.

ZE ŽIVOTA OBCE:








Na Nový rok došlo k poruše vodovodního řádu v úseku fara – Tlapákovi.
Porucha byla do druhého dne odstraněna, avšak za cenu narušení nového
asfaltového povrchu. Doufejme alespoň, že letos nebude platit přísloví „Jak na
Nový rok, tak po celý rok“.
Veřejné zasedání zastupitelstva obce probíhá dle zákona minimálně 1x za tři
měsíce. Usnesení z nich je zveřejňováno v papírové podobě na úřední desce a
také na elektronické desce po dobu 14-ti dnů. Nejlepší je samozřejmě zúčastnit
se zasedání osobně. Máte tak nejen čerstvé informace, ale užijete si často více
adrenalinu, než při losování Sazky nebo čtení Blesku.
Zdá se, že na Hořičkách byl založen oddíl Mladých pyrotechniků. Svou
statečnost zatím dokazují pouze vhazováním petard do schránek starších
spoluobčanů. Více odvahy mohou prokázat a více vzrušení zažít, pokud své
aktivity přesunou třeba na fotbalový Baník nebo Spartu. Taková dýmovnice,
vhozená mezi domácí fanoušky, by jim ale na hodně dlouhou dobu znemožnila
vykonávat běžné lidské činnosti, jako je jíst, pít, chodit… A tak rodiče bděte!
Poplatky ze psů pro rok 2011 je možno hradit v kanceláři obecního úřadu
(denně kromě čtvrtka). Splatnost poplatku je do konce února.
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INFORMACE PRO OBČANY

CENY ZNÁMEK NA SVOZ ODPADŮ V ROCE 2011
42 svozů za rok /červená

2.147,- Kč

26 svozů za rok/žlutá

1.359,- Kč

21 svozů za rok/šedá

1.138,- Kč

13 svozů za rok/modrá

734,- Kč

jednorázový výsyp

70,- Kč

Známky můžete zakoupit v

PE pytel včetně svozu

76,- Kč

kanceláři obecního úřadu.
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HORKÁ NOVINKA!
Po mnoha letech mají Hořičky opět svou pohlednici. Jedná se o panoramatický letecký
snímek a nedočkavci mohou její podobu nalézt ve fotogalerii na internetových stránkách
obce. Milovníci papírového provedení mohou pohled zakoupit a své blízké jeho posláním
potěšit, pokud navštíví kancelář obecního úřadu nebo prodejnu potravin a vysází na dřevo
čtyři koruny české.

FEJETON POD ČAROU:
NOVOROČNÍ PŘEDSEVZETÍ
V uších nám ještě doznívá rachot silvestrovských rachejtlí, psi a kočky začínají zase
normálně žrát a opouští je nervový třes, my dospělí se učíme po svátcích opět vstávat do
práce a děti do školy … a už přichází první vyhodnocování novoročních předsevzetí.
DIETA patří mezi nejrozšířenější. No jo, ale zkuste úderem novoroční půlnoci vyhodit
všechny laskominy, nad kterými jste ještě před pár dny trávili bezesné noci! A tak hned
1.ledna začíná toto předsevzetí dostávat povážlivé trhliny. Chlácholíme se oblíbenými
rčeními typu: „Až tlustý budou hubený, hubený budou studený“ a řízky, zbytky
bramborového salátu a nádherně rozleželé cukroví prochází postupně všemi částmi našeho
trávícího traktu.
PRAVIDELNÉ SPORTOVÁNÍ se hned v prvních lednových dnech stává terčem
televizních reportérů. Se svými kameramany a zvukaři objíždějí fitcentra a natáčí odhodlaně
funící jednotlivce. Smutnou pravdou je, že většina z nich se nezúčastní ani všech
předplacených lekcí. Samostatnou kapitolou jsou také domácí posilovací stroje. Na
přechodné období přestávají různé rotopedy, posilovací lavice a trenažéry sloužit jako
věšáky oděvů a nacházejí své původní uplatnění. Bohužel i tady vytrvalost nepadá na
úrodnou půdu resp. na měkké čalounění sedátek a na strojích poměrně rychle začínají opět
přibývat vrstvy odloženého textilu.
KOUŘENÍ! Tak to je v novoročních předsevzetích také velký trhák. Zejména po ránu,
když kuřákům kašel trhá plíce. Ona ale taková závislost je pěkný prevít a pravděpodobnost,
že se vám podaří přestat inhalovat nikotin, dehet a dalších více než 4000 chemických látek,
je stejně malá jako šance potkat na Hořičkách představitelku Nastěnky z filmu Mrazík. Jako
impuls k odvykání však může posloužit elektronická cigareta nebo exkurze na patologii
plná nevšedních zážitků.
MORÁLNÍ VLASTNOSTI. Vánoční rozjímání je jako stvořené pro pokusy změnit se. A
tak nám v hlavách víří různá odhodlání, například: „Budu častěji utírat nádobí, zdravit
nahlas sousedy, usmívat se na své okolí; nebudu mluvit sprostě, závidět, házet vajgly na
zem nebo plivat v okruhu tří metrů jako kobra.“ Kéž bychom alespoň část dodrželi…
Hluboce tedy smekám před těmi, kteří vydrží a vážím si všech, kteří si najdou i jiné
období na plnění svých vnitřních slibů. Nikde není řečeno, že se vždy musí jednat o
předsevzetí novoroční. Své ovoce mohou přinést i předsevzetí velikonoční, prvomájové,
prázdninové nebo třeba svatováclavské.
(mn)

Redakční uzávěrka čísla je vždy k 20.kalendářnímu dni v měsíci. Připomínky, náměty nebo Vaše názory lze předat
na OÚ, nebo zasílejte e-mailem na neumann@horicky.cz (mn).
Náklad tohoto vydání činí 210 ks. Výtisky jsou neprodejné a slouží k bezplatnému informování občanů .
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