HOŘIČSKÝ ZPRAVODAJ
ROČNÍK : XIV

OBECNÍ ÚŘAD HOŘIČKY
www.horicky.cz

leden 2013

OKÉNKO ZŠ A MŠ HOŘIČKY: (převzato bez redakčních úprav)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Po uzávěrce:
Školská rada ZŠ a MŠ
Hořičky Vás zve na

TRADIČNÍ PLES
nekuřácký
Termín: 19.ledna 2013
Začátek: 20 hodin
Vstupné: 70,- Kč
Hudba: Kosťa a spol.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Florbalový turnaj
Předposlední den školy před koncem roku 2012 jsme věnovali sportu. Pro žáky jsme uspořádali tradiční
turnaj ve florbalu chlapců i dívek. Chlapci měli převahu (přihlásilo se 6 tříčlenných týmů), ale zahanbit se
nedala ani děvčata (4 přihlášené týmy). Dopoledne hrála děvčata a nejlepší hru předvedly dívky ze 7.
ročníku ve složení Petrásková - Hamříková - Langerová. Jejich hra byla pohledná, jednoduchá a účinná.
Odpoledne patřilo chlapcům. Jejich hra se vyznačovala větší bojovností, nabídla více kombinací, někdy
však byla přehnaně "divoká". Nejlépe to všechno ustáli chlapci z 9. ročníku Boekhout - Svoboda - Vít. Za
svou bojovnou hru obdržely 3 nejlepší týmy chlapců a dívek krásné medaile, drobné ceny a rovněž body
do celoroční ankety Sportovec roku.
Bowlingový turnaj
Dalším z turnajů započítávaných do ankety Sportovec roku byl bowlingový turnaj. Po delším váhání jsme
zvolili Jaroměř, kde jsou 4 dráhy. Jelikož jsme měli celou hernu pouze pro sebe, rozdělili jsme se na 2
skupiny. Jedna skupina měla malou vánoční besídku a druhá skupina hrála bowling. Po 2 hodinách jsme
se vyměnili. Bowling hráli všichni žáci, jak úplní začátečníci, tak žáci s většími zkušenostmi.
Vítězem v kategorii chlapců se stal R. Svoboda (9. roč.) - 115 bodů, na druhém místě skončil T. Kašpar
(9.) - 109 bodů a třetí byl M. Cibula (8.) - 95 b. Kategorii dívek ovládla elegantní hráčka N. Lendělová 125 bodů, na druhém místě skončila A. Novotná - 112 b. a třetí místo patřilo V. Matěnové - 92 bodů
(všechny z 9. ročníku). Turnaj si všichni užili a naladili se do správné vánoční atmosféry....
sportovní komise 2. st.
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SOUTĚŽ O HODNOTNÉ CENY – podrobnosti na str.4
Dva školáci přijdou k přepážce bankovního okénka, vytáhnou dětské pistole, namíří je na pokladní a
povídají: „Dejte nám jenom bankovky, chceme totiž …“ (viz tajenka)
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INFORMACE PRO OBČANY

CENY ZNÁMEK NA SVOZ ODPADŮ V ROCE 2013
42 svozů za rok /červená

2.358,- Kč

26 svozů za rok/žlutá

1.495,- Kč

21 svozů za rok/šedá

1.244,- Kč

13 svozů za rok/modrá

800,- Kč

jednorázový výsyp

76,- Kč

Známky můžete zakoupit v

PE pytel včetně svozu

76, - Kč

kanceláři obecního úřadu.
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PROSBA O POMOC:
Obecní úřad a OPS Pechanec mají záměr
uspořádat v březnu výstavu fotografií naší obce
z minulých let včetně jednotlivých místních
části. Čím fotografie bude starší, tím bude pro
návštěvníky výstavy zajímavější.
Obracíme se na občany, aby nám v tomto
směru pomohli, a nyní, v zimních měsících,
prohlédli svá alba a případné zajímavé
fotografie nám zapůjčili k okopírování či
naskenování. Kopie provedeme na počkání,
fotografie není nutno z alba vyjímat.
Děkujeme a věříme, že v tomto směru nalezneme vaši podporu a pomoc.

Josef Kačer

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SOUTĚŽ O HODNOTNÉ CENY:
- ve hře jsou: 1x digitální fotoaparát, 3x mobilní telefon, 3x MP4 přehrávač, 3x laserová myš a další!
- vyplněnou křížovku posílejte na adresu: CENTRUM EP, Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové nebo
elektronicky na www.cistykraj.cz (do 23.1.2013)
- nezapomeňte uvést své kontaktní údaje (včetně adresy bydliště a telefonního čísla)
- losování o 15 hodnotných cen proběhne v pátek 25.1.2013
- výsledky budou zveřejněny na www.cistykraj.cz
(mn)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

FEJETON POD ČAROU:
PLESOVÁ SEZONA
Ještě se několikrát vyspíme a už to bude zase tady – plesová sezona. Někteří z nás nemohou dospat, někteří
se naopak již teď budí ze spaní (mimochodem já osobně spadám do druhé kategorie). Lakýrky, na které
mnohde usedal prach botníků či šatních skříní, přijdou opět ke slovu. Na nohou zkušeného tanečníka vypadají
skvostně a opisují nad parketem přesné a ladné křivky. Ovšem obuje-li si je příležitostný lev tanečního salónu,
mohou se velmi rychle stát zbraní hromadného ničení. Účinky bývají ještě hrozivější, pokud se jedná o jedince,
který ctí zásadu: „Méně zkušeností je třeba nahradit větším odhodláním a nasazením.“
Samotná myšlenka společenského významu plesů byla jistě ušlechtilá. Korzování v předsálí nebo ve foyer,
doprovázené konverzací o neúrodě, drahotě či zlatých ručičkách místního pekaře, bylo nepochybně přínosem
pro návštěvníky bálů. Mnohého bylo snazší dosáhnout, pokud se paní lékárníkové zašeptala nějaká ta lichotka
do krajkového závoje. Byly položeny ještě neškodné základy lobbingu, když členové jakékoliv správní rady
byli ve výčepu ovlivňováni kořalečkou v rukách předchůdců dnešní politicko-ekonomické mafie.
Kde ty loňské sněhy jsou. Moderní zvukové aparatury vytlačily tahací harmoniky nebo křídlovky ze sálů a
svým zdrcujícím výkonem zabránily v podstatě jakékoliv komunikaci. Připadá mi trochu nedůstojné opěvovat
krásu šatů nebo líčení tak, že tanečnici řvu do ucha jako pavián. Na druhou stranu, vynucené mlčení lze využít
k nenápadnému a opatrnému zkoumání těla partnerky (koneckonců erotika se historií tance táhne jako červená
nit). Poměrně zásadní komplikace však ve většině případů nastanou, všimne-li si uvedeného průzkumu manžel
tanečnice. Gesta, která začne od baru vysílat zpravidla nejsou plná pochopení a nelze si je vykládat jako pokyn
ke zvýšení úsilí.
Vzhledem k výše uvedenému i s ohledem na dobrovolné zařazení do druhé kategorie hned v úvodu
fejetonu, přemýšlím, jak to letos navléci. Aktuálně mám horečku a nos jako otevřený vodovodní kohoutek.
Kdybych si zítra zašel na tříhodinovou procházku ostrým tempem a bez čepice, možná by mne úvod plesové
sezony úspěšně minul. No a na závěrečné plesy chodí hlavně borci, kteří mají natrénováno z těch plesů
úvodních. Tak to jim to přeci nebudu kazit a ohrožovat je svými zbraněmi hromadného ničení…

(mn)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Redakční uzávěrka čísla je vždy k 25.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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