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ZLATAVÉ LISTÍ – podzim je krásné období. Dobrá nálada se však vytrácí přímo
úměrně k množství spadaného listí. Ještě mizernější nálada však může padnout na
nejbližší sousedy, pokud se rozhodnete listí pálit a vítr nabere nepříznivý směr.
Neméně špatnou náladou bude následně obdařena úklidová četa nebo řidič
nakladače, který musí roztroušené hromádky nabírat do objemné lžíce. Pokud si
s biomasou neporadí váš kompost, shromažďujte prosím shrabané listí na
následujících místech:
- u hřbitovní zdi
- u zemědělského družstva
- před bývalou prodejnou textilu (Semerákovi)
- u zadní brány do bývalého ústavu pro děti s poruchami sluchu (naproti jsou
Možíšovi)
Z těchto míst bude listí odvezeno, ostatní hromádky čeká tlející a zapáchající
budoucnost.



STVOŘENÍ SVĚTA – to se odehrálo sice již před několika miliardami let, leč až
v roce 2011 se odhodlali amatérští ochotníci z Mečova, Končin a přilehlého okolí
(pod obchodní značkou Z babiččina kapsáře o.p.s.) ukázat lidstvu pravdu.
V červenci odehráli v Mečově představení a pořídili obrazový záznam. Poté,
možná po vzoru bratří Lumierů, vyrazili na Hořičky promítat. Účast v hostinci
byla hojná, všechny stoly obsazeny, snad počet místních trochu pokulhával.
Z plátna čišelo odhodlání a nezbývalo, než hercům závidět jejich dobrou náladu. A
když navíc zvuková aparatura rozezněla líbivé hlasy dvou zpěváků, bylo na
příjemný večer zaděláno. Tento sympatický počin jasně ukázal, že i s malým
kašpárkem (rozuměj s nízkými náklady) se dá hrát velké divadlo.



LASEROVÁ SHOW – nejedná se bohužel o promítání světelných efektů na
noční oblohu. To pouze několik duševně nevyrovnaných jedinců zatoužilo
napodobit své pražské kolegy, kteří v okolí letiště Ruzyně šajnovali přistávajícím
pilotům v noci do očí. Ideální se jim jevila zatáčka u Tlapákových. Že se jedná o
nápad z kategorie „blbý a ještě blbější“ svědčí i fakt, že soudy tyto hrátky oceňují
jako vážné ohrožení provozní bezpečnosti a zákonodárci jim vtisknuli do ruky
sympatický nástroj v podobě až pětimilionové pokuty. A tak opět nezbývá, než
apelovat na rodiče i prarodiče, aby si občas zkontrolovali, čím se jejich potomek
baví a jak tráví volné chvilky. Zásah Policie ČR se všemi důsledky je v těchto
případech opravdu jen otázkou času.
(mn)

UPOZORNĚNÍ na změnu otevírací doby v prodejně potravin!
(platnost od 1.11.2011)

pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
sobota

7:15 - 16:00
7:15 - 13:00
7:15 - 16:00
7:15 - 13:00
7:15 - 16:00
7:15 - 11:00

___________________________________________________________________________

„ Hostinec na Hořičkách „ Vás zve
ve dnech 12. a 13.11. 2011 na

Martinskou husu
( pouze na objednávku a to do 9.11.2011 na
tel. 774 784 318 )
***************************************************************************

a ve dnech 19. a 20.11. 2011 na

ZVĚŘINOVÉ HODY
rezervace na tel. 774 784 318
Na obou akcích bude ochutnávka
Svatomartinských vín.

