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OBECNÍ ÚŘAD HOŘIČKY
ROČNÍK : VIII

SRPEN 2007

OBECNÍ ÚŘAD HOŘIČKY PŘEJE VŠEM SPOLUOBČANŮM
PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ DOVOLENÝCH

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU:
Opět připomínáme, že ve dnech 24.srpna a 31.srpna 2007 (vždy pátek) se uskuteční v sále
místního pohostinství beseda s občany na téma:
“ VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD Z DOMÁCNOSTÍ “
Bude se projednávat likvidace odpadních vod, rozvod obecní kanalizace, napojení na obecní
kanalizaci a další možnosti řešení problematiky ochrany vod na základě požadavku zákona
č. 254/2001 Sb o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Obecní úřad zve s dostatečným předstihem všechny spoluobčany. Začátek bude v 19 hodin.

P O Z V Á N K A:

HOSTINEC NA HOŘIČKÁCH VÁS ZVE

:

G R I L O V Á N Í
sobota 4.srpna 2007
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POSEZENÍ S KYTARAMI U G R I L O V A N É H O

P R A S Á T K A

sobota 18.srpna 2007 od 19 hod

FEJETON POD ČAROU:
DOVOLENÁ
Slovo dovolená můžeme odvodit buď od slova dovolit se u svého nadřízeného o volno nebo od
slova dovolit si dělat ve svém volnu cokoliv chcete. Pojďme se věnovat druhému významu.
Předesílám, že schvaluji všechny níže popsané (i nepopsané) způsoby trávení volného času, protože
výběr činnosti je věcí každého z nás.
Dovolenkářů je nepřeberná škála. Jsou tací, kteří nakoupí basy piv, kartóny cigaret, balíky
brambůrků, programy na všechny televizní kanály včetně satelitů NASA, ulehnou k magické
obrazovce a relaxují. Takzvaně u šosu jim jsou všechny píchačky, denní, týdenní nebo měsíční
plány, šéfové, tabulky, hlášení, kontroly atd. Tvrdší odnoží jsou potom tzv. antiviráci, kteří pivo
vymění za tvrdý alkohol v poměru 1:1 a první den dovolené spouští svůj vnitřní antivirový program,
který je má kompletně vymazat od všedních starostí. Zpravidla se to velmi rychle podaří.
Samostatnou kapitolou jsou pochopitelně pařmeni, kteří televizní obrazovku vymění za monitor
svého počítače a televizní program za poslední verze her Mozek na zdi, Návrat Fujtajblů nebo
Člověče, poblij se.
Další skupinou jsou dříči. S železnou pravidelností nastupují v 6 hodin na pletí záhonů, k nátěrům
okapů, zábradlí, plotů, kopání základů pro cokoliv, zdění čehokoliv, betonování a podobně. Přibližně
okolo 21 hodiny si nechají svým životním druhem srovnat záda nebo se pověsí na dveře, aby docílili
kýženého lupnutí. S vypětím všech sil se převrátí do postele a paradoxně se těší na ráno, až budou
moci pokračovat. Jednou až dvakrát tuto monotónní práci proloží návštěvou lesa, kde si sběrem hub
zkomplikují čas ke spánku, protože ten den čistí lesní plody asi tak do 23 hodin.
Početnou kategorii tvoří typičtí dovolenkáři, i když i zde můžeme hovořit o dalším dělení alespoň
na dva následující druhy. První vyznávají stálost pobytu. Jezdí léta do stejného hotelu, kempu nebo
penzionu. Milují svou skálu, pláž, louku nebo židli, která přátelsky obejme jejich pozadí a falešně je
přesvědčuje, že se nic od loňského roku nezměnilo. Druzí jsou objevitelé, kteří hledají stále nová,
jak by řekla Heduš Homolková, panorámata. Díky velkému množství lidí a životních situací okolo
sebe jsou často svědky úsměvných příběhů. Jeden za všechny. V jedné jeskyni jsem potkal výpravu
sportovců, kteří opět potvrdili, že velikost svalů může být nepřímo úměrná hodnotě IQ. Desítky
metrů pod skálou byli překvapeni, že nemají signál na svých mobilech…
Nehledejme se v předchozích řádcích. Užívejme si dovolené podle své chuti a tak Vám na závěr
vlastně mohu popřát: „Dobrou chuť.“
(en)

Redakční uzávěrka čísla je vždy k 20.kalendářnímu dni v měsíci.
Náklad tohoto vydání činí 220 ks. Výtisky jsou neprodejné a slouží k bezplatnému informování občanů obce.
Kontakt: www.horicky.cz, e-mail: obec.horicky@quick.cz, tel./fax: +420 491 491 181
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