HOŘIČSKÝ ZPRAVODAJ
OBECNÍ ÚŘAD HOŘIČKY
ROČNÍK : VIII

ŘÍJEN 2007

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU:
V měsíci říjnu byly započaty vyměřovací práce nových i stávajících tras obecní kanalizace.
(jl)

ŽIVOTNÍ VÝROČÍ:
Božena Mertlíková, Chlístov
82 let
Přejeme životní pohodu a mnoho zdraví.

OSTATNÍ INFORMACE:
Upozorňujeme občany na změnu pracovní doby v
prodejně potravin na Hořičkách:
PO – ČT
PÁ
SO

7:15 - 16:00
7:15 - 16:45
7:15 - 11:00

SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU JIŽ OPĚT KAŽDÝ TÝDEN.

Členové SDH Hořičky provedou v sobotu 13.10.2007
SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU
v místních částech Hořičky, Chlístov, Nový Dvůr.
Šrot připravte na obvyklá stanoviště.
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OKÉNKO ZŠ A MŠ HOŘIČKY: (převzato bez redakčních úprav)
DRAČÍ HRÁTKY
"V říjnu kluci za vesnicí
pouštějí si draky.
Máš-li chuť a máš-li draka,
tak si ho pusť taky."
Tak tuhle básničku se naučili prvňáčci místní školy.A protože chuť na pouštění draka jim rozhodně
nechyběla,rozhodli se,že si opravdové "létací " draky vlastnoručně vyrobí.
Děti druhé až páté třídy vyrobily své draky v hodinách výtvarné výchovy a pracovních činností se svými
učitelkami.Ale co prvňáčci?Ti ještě nemají ručičky tak šikovné jako větší školáci.A tak jsme si na pomoc
přizvali šikovné maminky,tatínky,tetičky i starší sourozence.Prvňáčci se už dlouho dopředu těšili,že za
nimi do školy přijdou jejich blízcí,a že budou společně tvořit.
V jednom středečním odpoledni se tak první třída rázem proměnila v "dračí" dílnu.Pod pilnýma rukama
rodičů i jejich prvňáčků vznikali draci - radost pohledět.A aby rodiče jen nepracovali,prvňáčci si pro ně
přichystali krátké pásmo dračích básniček a písniček i malé pohoštění.
A že si draky hned nevyzkoušeli,zda vyletí až do oblak?Nevadí.Celý první stupeň naší školy totiž čeká ta
pravá "Drakiáda",při které se bude vyhodnocovat nejkrásnější drak a tento den také všichni draci budou
mít možnost ukázat,co dovedou.Který vyletí nejvýše a poletí nejdále?
Už nyní se všechny děti těší,zda právě ten jejich bude nejkrásnější a doletí až ke sluníčku.My ale víme už
teď,že pro nás vyhráli všichni,protože pracovali se zaujetím a s velkou chutí.Velké poděkování patří i
rodičům prvňáčků,kteří mají na výrobě draků velký podíl.
A nám všem teď jen přejte sluníčkové počasí a čerstvý vítr.učitelky 1.st.ZŠ a MŠ Hořičky

Mgr. Ludmila Jirásková
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„HOSTINEC NA HOŘIČKÁCH“

VÁS ZVE NA

STAROČESKÉ
POSVÍCENÍ
POSVÍCENÍ
20.,21. a 22.10.2007
široká nabídka tradiční české kuchyně
Program:

Sobota 20.10. od 20:00
Posvícenská zábava
- hraje skupina Nágl a Flégl
Pondělí 22.10 od 18:00
Zlatá hodinka
- posezení s harmonikou
(rezervace na tel: 491 491 134 nebo 603 784 318)
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FEJETON POD ČAROU:
ÚDAJNĚ
Takové nenápadné slovo. Spojení šesti písmen. Svým dopadem se však může řadit mezi slova
zákeřná až nebezpečná. S oblibou je používáno mravně pokleslými redaktory neméně pokleslých
plátků. Stejně úspěšně se objevuje v rozhovorech pavlačových drben nebo v hospodách.
Mirek Topolánek je žena!

(údajně)

Jako zpráva z čistého nebe zasáhla tato informace jeho nejbližší

spolupracovníky i ochranku. Všichni mají neustále foťáky a mobily v pohotovosti. Snaží se vetřít do
šaten, toalet nebo koupelen, aby mohli pořídit usvědčující záběry a velmi výhodně je prodat…
Franta Vomáčka z České Skalice vyhrál ve Sportce deset miliónů. (údajně) Tuto informaci rozdýchává
90% jeho spoluobčanů a nebohý František nemá sebemenší tušení, proč si k němu v hospodě
přisedávají cizí lidé, proč ho kamarádi, které neviděl 15 let, plácají na ulici po zádech a mluví o
založení společné firmy a proč měl ráno vypuštěná všechna kola u své staré škodovky… Adéla
Kropáčková z Červeného Kostelce čeká nemanželské dítě! (údajně) Původně šťastná rodina se ocitá ve
víru podezřívání, nedůvěry a následných hádek. Místo teplé večeře se servírují žádosti o provedení
testu DNA, žádosti o rozvod a jako moučník se podávají citáty maminek a babiček… Oblíbený,
úspěšný a obětavý komunální politik Blahomil Chleborád přijal úplatek 200 000,- Kč. (údajně) Je úplně
jedno za co. Dejme tomu, že se měl zasadit o to, aby fotbalový stadion v okresním městě byl oset
travním semenem PAŽIT PLUS a nikoliv konkurenčním ZELENÝ KOŽICH. A než aby se věnoval
smysluplné práci, vysvětluje tisku, policii a různým komisím, že neměl jediný důvod. Dokládá, že
naopak na své zahradě má oseto Zeleným kožichem, předkládá výpisy z účtu, své příjmy a daňové
přiznání za posledních deset let…
Vypuštění takových blábolů s dovětkem „údajně“ je rychlé, ale má dalekosáhlé následky. To je,
jako když šlápnete botou do nějakého exkrementu na ulici. Je to také rychlé a výsledek si s sebou
nesete ještě hodně dlouho (někdy až domů). Co nutí zmíněné redaktory, drbny nebo hospodské
řečníky k jejich excelentním výkonům? Snad bych pochopil novináře. Prodávat se musí, výplatu
potřebují, doma je čekají hladové krky. A tak čím větší blbost, tím větší náklad. U neziskových
fámistů to je horší. Cílem jejich pomluvy, dezinformace nebo lži je jediné: uškodit, nahlodat,
naštvat. A pokud má přeci jenom jejich zpravodajství racionální základ? Nechme to na oblíbených
božích mlýnech. To je takový technický zázrak nebo Perpetum mobile. Nemelou možná příliš
rychle, ale co je důležité – nikdy se nezastaví…
Dnešní fejeton je poslední. Nikdo je nečte, je to škoda papíru i náplně v tiskárně. Kašlu na to.
(údajně)

(mn)
Redakční uzávěrka čísla je vždy k 20.kalendářnímu dni v měsíci.
Náklad tohoto vydání činí 210 ks. Výtisky jsou neprodejné a slouží k bezplatnému informování občanů obce.
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