HOŘIČSKÝ ZPRAVODAJ
ROČNÍK : XIII

OBECNÍ ÚŘAD HOŘIČKY
www.horicky.cz

říjen 2012

ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE
V HOŘIČKÁCH
se uskuteční
dne:
hodin:
místo:

v pondělí 8.10.2012
19:00 hod
Obecní úřad – obřadní místnost

PROGRAM:

1. Zahájení a kontrola usnesení
2. Složení slibu zastupitele
3. Majetkové záležitosti
4. Pronájem hostince
5. Kanalizace
6. Různé a diskuse
Jiří Lorenc
starosta
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OKÉNKO ZŠ A MŠ HOŘIČKY: (převzato bez redakčních úprav)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Z prvních letošních hodin českého jazyka - hrátky s číslovkami (autoři: žáci 9. ročníku)
 U cesty stál 100pař a chtěl půjčit 10ník, který už neplatí.
 Ve filmu vystupoval pi100lník, který še3l náboje.
 V městské 100ce našli pejska.
 Při požáru hasiči 1li rychle.
 Věděl, co je 100nek.
 100py vedly do me2dího dou5e.
 Mě100 potřebovalo nového 100matologa.
 Dívka uto0 v Bys3ci.
 Ve V6arech žije 7ičlenná rodina.
 Ve 3čtvrtě se narodila 8erčata.
 Bra3 zapálili 100h.
 Obě2li u nás kamarádi.
 Ve 100dole jsme našli 100nožku, která us0.
 K8ická loď se vrátila z5 na Zemi.
 Při 5iboji se rozhodčímu rozbily 100pky.
 3nec je hi100ricky významné mě100.
 Fena zavětřila 100pu 12eráka a zah0 k lesu.
 Na turnaj ve 100lním tenise do 6ajovic o5 přijeli hráči až ze 100ckholmu.
 Mezi 7ikráskami seděla včela na pou5i.
 Maminka 8ažila sýr, pře100že jsem držel dietu.
 Mis3 zbys3li, protože se na5í 100%ně zvýšilo.
 Babička luští 8isměrky.
 V Londýně mě zaujal 10tiboj.
 Ne1 rostlina v lese je jedovatá.
 9sil je léčivá rostlina.
Republikové finále OVOV v Praze
Od 21. do 22.9.2012 probíhalo v Praze republikové finále Odznaku všestrannosti olympijských vítězů tzv. OVOV.
Z naší malé školy se do Prahy probojovali 3 sportovci na základě dosaženého bodového maxima v
minulém školním roce. Ze 7. třídy nás reprezentoval Václav Novotný, z 8. třídy Michal Cibula a z 9. třídy
Anežka Faltová.
Soutěžili v kategorii jednotlivců, kam postoupilo vždy 24 nejlepších žáků v dané věkové kategorii. Tato
velká sportovní událost začala již ve čtvrtek, kdy proběhla prezence a ubytování na vysokoškolských
kolejích v Suchdole.
V pátek 21.9. bylo dvoudenní sportovní klání zahájeno slavnostním nástupem všech 650 sportovců ze 4
zemí (ČR, Slovensko, Polsko a Maďarsko) na atletickém stadionu Evžena Rošického na Strahově. Po
krátkých projevech zakladatelů OVOV Roberta Změlíka a Romana Šebrleho si vzal slovo i ministr obrany
Alexandr Vondra. Milou povinnost odstartovat akci na sebe vzala olympijská legenda Věra Čáslavská.
A pak vypukly skutečné závody, kdy si naši sportovci sáhli až na dno svých sil. Soutěžili v 10 náročných
disciplínách - 1. den byl na řadě běh na 60m, skok daleký, shyby, hod vzad medicimbalem a přeskoky
přes švihadlo. Druhý den závodů pak trojskok, kliky, leh-sedy, hod kriketovým míčkem a běh na 1000m.
Naši žáci se sice neumístili na prvních místech, ale rozhodně obstáli se ctí a bojovali velmi statečně. Patří
jim za to dík. Odměnou jim pak je prožitek nádherné sportovní atmosféry a navázání mnohých
sportovních kamarádství.
za sportovní komisi Mgr. Iveta Faltová
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ZE ŽIVOTA OBCE
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



POČÍTAČOVÁ UČEBNA – ve spolupráci se školou začínáme koketovat s myšlenkou, zda by
někteří naši spoluobčané neměli zájem o základní kurs práce s počítačem. Stačí jedna hodina týdně
a v krátké době odhalíte, že myš není pouze hlodavec a že s tou překážející šipkou na monitoru se
nechá pohybovat. K závislosti na počítačích je potom již jen krůček. Případní zájemci jsou vítáni
v úředních hodinách na obecním úřadu, kde se společně můžeme pokusit zorganizovat nábor a
následně i historicky první počítačový kurs pro seniory na Hořičkách.



ŽÁDOST O PŘIPOJENÍ NA SPLAŠKOVOU KANALIZACI – připomínáme našim
spoluobčanům, že pro připojení na splaškovou kanalizaci je nutné vyplnit žádost, která je
k vyzvednutí na obecním úřadu, dále je k dispozici na webových stránkách obce, nebo je
možné požádat některého zastupitele o pomoc při jejím vyplnění. Pokud si nejste v otázce
napojení jisti, zveme vás k návštěvě obecního úřadu. Starším spoluobčanům nabízíme navíc
zodpovězení jejich otázek v klidu domova, stačí zatelefonovat.



OBECNÍ ZNAK – posledním krokem, který nám zbýval vykonat, bylo označení obecního
úřadu naším znakem. Jeho výroba byla dokončena koncem září a ihned po dodání byl
nainstalován u vchodu do budovy.
(mn)

OSTATNÍ:
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

OTEVÍRACÍ DOBA V PRODEJNĚ POTRAVIN
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
sobota

Nové telefonní číslo:
608 880 653

7,15 – 16,00
7,15 – 13,00
7,15 – 16,00
7,15 – 13,00
7,15 – 16,00
7,15 – 11,00

(aktualizovaný přehled všech úředních, ordinačních hodin a provozních dob je na www.horicky.cz)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

„HOSTINEC NA HOŘIČKÁCH“
VÁS ZVE NA

STAROČESKÉ POSVÍCENÍ S HARMONIKOU
20., 21. a 22.10.2012

* široká nabídka tradiční české kuchyně *
Program:
sobota 20.10. od 17:00 hod – Posvícenské posezení
pondělí 22.10. od 17:00 hod – Zlatá hodinka
Srdečně zve nový hostinský Jaroslav Gabara. Rezervace na tel: 603 961 514.
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VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ A SENÁTU PARLAMENTU ČR
se uskuteční

dne 12.10.2012 (pátek) od 14:00 hodin do 22:00 hodin a
dne 13.10.2012 (sobota) od 8:00 hodin do 14:00 hodin.
Místo konání voleb:

Obecní úřad Hořičky – obřadní síň

Hlasovací lístky budou voličům dodány 3 dny před volbami. V případě konání druhého kola do Senátu
Parlamentu ČR obdržíte hlasovací lístky pouze ve volební místnosti dne 19.10. nebo 20.10.2012.

FEJETON POD ČAROU:
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

TYKADLA
Od dětství až do loňského roku jsem si vždy při vyslovení slova tykadlo vybavil knížku Ondřeje
Sekory Ferda Mravenec, protože touto ozdobou byly vybaveny snad všechny hlavní postavičky. Spojitost
s knihou mě však opustila, když pan Roman Smetana, v jádru sympatický řidič městské hromadné
dopravy v Olomouci, graficky vyjádřil svůj názor na situaci ve společnosti. Ano, jedná se vskutku o
netradiční odpověď na nevyslovenou otázku v předvolebním průzkumu, ovšem, do jisté míry, chápu jeho
frustraci.
Nebylo by samozřejmě příliš šťastné, pokud bychom své rozladění dokazovali podobně i při jiných
příležitostech. Nelze schvalovat, aby nespokojený strávník ihned po nevyhovujícím obědě vyběhl se
sprejem a „vylepšil“ poutač restaurace. Stejně tak je nevhodné, když koupíte tvrdší rohlíky, abyste
obratem ztrestali prodejce nějakým jadrným nápisem na výloze nebo grafickým výtvorem na fasádě
domu. To je podlé a nedůstojné.
Ale zpět k tykadlům. Vytrvalost pana řidiče je zarážející, stejně tak jako obrovská podpora, kterou mu
vyjadřuje jeho okolí. To mne přimělo zamyslet se i nad svým postojem a názorem. Kauzy posledních
týdnů a měsíců mi začínají ovlivňovat krevní tlak. Navíc jsem nedávno dočetl knihu Kmotr Mrázek od
Jaroslava Kmenty. Uvedená fakta jsou zdrcující. A do toho se na mne začínají usmívat kandidáti
z billboardů. Lezou nám dokonce do poštovních schránek a tuhle jsem je přistihl i na stole v obýváku!
Shodou okolností vedle letáků ležela i černá fixa. Jako v transu ji beru do ruky a prvnímu obětnímu
beránkovi kreslím jedno tykadlo, potom druhé. V hromadě letáků nacházím dalšího partajníka a šup! Už je
má taky. Cítím, jak mi klesá tlak i tep. Tak honem! Kde je další kandidátka? Holenkové, já vám dám!
Tohle tykadlo máte za letouny CASA, další za ProMoPro, třetí za korupční aféru ministra životního
prostředí, čtvrté za policejního prezidenta, páté za centrální registr vozidel, šesté za zpackané maturity,
sedmé za korupci na ministerstvu práce a sociálních věcí, osmé za projekt IZIP, deváté … Uf! To se mi
ulevilo. Tykadla jsou vkusná, s bambulkami na koncích.
Druhý den se ženu k poštovní schránce a těším se na příliv nových kandidátek. Nutně se potřebuji
zklidnit, v ruce držím černý fix. Hlavou mi bleskne osud Romana Smetany. Kolik za ta tykadla asi
vyfasuji? Vzápětí jsem ale v pohodě. Propagační materiály jsou přece darem politických stran nebo
samotných kandidátů. Jsou tedy moje a mohu s nimi naložit podle svého. A tak snímám kryt fixu…
(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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