HOŘIČSKÝ ZPRAVODAJ
OBECNÍ ÚŘAD HOŘIČKY
ROČNÍK : VIII

PROSINEC 2007

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU:

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE V HOŘIČKÁCH
se uskuteční
dne:
čas:
místo:
program:

středa 19.12.2007
19:00 hodin
Pohostinství Hořičky - jídelna
1 - Zahájení a kontrola usnesení
2 - Inventarizace 2007
3 - Rozpočet 2008
4 - Majetkové záležitosti
5 - Různé
6 - Diskuze
Ing. Zdeněk B r o ž
starosta

OKÉNKO ZŠ A MŠ HOŘIČKY:
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“ HOSTINEC NA HOŘIČKÁCH “
Otevírací doba přes vánoční svátky
21.12.2007
12:00 – 22:00
( od 18:00 vánoční posezení při svíčkách )
22. 12. 2007

12:00 – 24:00

23. 12. 2007

ZAVŘENO

24. 12. 2007

22:30 –01:00

Štědrý den

25. 12. 2007

ZAVŘENO

1.svátek vánoční

26. 12. 2007

18:00 – 22:00

2.svátek vánoční

27. 12. 2007

12:00 – 22:00

28. 12. 2007

12:00 – 22:00

29. 12. 2007

12:00 – 22:00

30. 12. 2007

12:00 – 22:00

31. 12. 2007

12:00 – 15:00

Silvestr

1. 1. 2008

12:00 – 22:00

Nový rok
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NAŠI NOVÍ OBČÁNCI:
15.09.2007 - manželům Mertlíkovým z Křižanova se narodila dcera Eliška
18.10.2007 - manželům Janischovým z Hořiček se narodil syn Jakub
Přejeme hodně zdraví, štěstí a radosti z vašich dětí.

SVATEBNÍ OBŘAD:
V obřadní síni obecního úřadu uzavřeli dne 17.11.2007 sňatek snoubenci
Vladimír KUDERA a Petra ROUSKOVÁ.

Do společného života přejeme novomanželům hodně zdraví, štěstí a životní pohody.

ZE ŽIVOTA OBCE:


U „staré pošty“ byla dokončena výměna zatravňovacích dlaždic za zámkovou
dlažbu. Spojili jsme tak příjemné s užitečným. Vaše kotníky a podpatky jsou
zachráněny a staré dlaždice budou následně využity.



Pokud procházíte za tmy trasu autobusová zastávka - Berkovi, jistě oceníte nové
sloupy veřejného osvětlení.



Pacienti MUDr. Mackoviče určitě vědí, že ordinační doba je i v pátek (8:00 –
12:00 hod). Redakční radu tato informace úspěšně minula, a tak tímto sjednáváme
nápravu. Pokud používáte tabulku Užitečné informace (viz zpravodaj Prosinec
2006), aktualizovanou podobu máte k dispozici na www.horicky.cz nebo na
obecním úřadě.



Tak jako každý rok i letos instalovali žáci ZŠ za budovou druhého stupně
mantinely pro kluziště. Přejme si, aby blížící se zima umožnila využití tohoto
sportovního stánku.



Prosíme případné inzerenty, kteří mají potřebu vylepovat na autobusovou čekárnu
různé poptávky či nabídky, aby tak nekonali. Informace zásadního charakteru
předávejte osobně na obecní úřad nebo e-mailem pro zveřejnění na webových
stránkách obce. Pro komerční inzerci je potřeba využít placenou reklamu
v některých regionálních novinách. Jsme rádi, že se nám daří držet čekárnu i její
okolí v čistém stavu. Tímto také děkujeme všem spoluobčanům i cestujícím. Přáli
bychom si, aby nezbytný pobyt v čekárně nebyl poznamenán výhledem na
záplavu nabídek typu: „Věnuji starou lednici - za odvoz.“, „Prodám levně kolo
zn.Ukrajina.“ nebo „Jeďte s námi za sluncem.“
(mn)
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FEJETON POD ČAROU:
MIKULÁŠ, ČERT A ANDĚL
Uf, tak to máme letos opět za sebou! Lidový zvyk způsobil jako každý rok spoustu radosti
i trochu starostí. Záleží přitom samozřejmě nejvíce na věku. Předškoláci jsou pečlivě
ochraňováni svými rodiči, a tak první setkání s nadpřirozenými bytostmi probíhá v uctivé
vzdálenosti a pokud se podaří vyloudit z dětských úst alespoň jednu sloku nebo jeden rým,
bývá často prokládán žalostnými vzlyky a popotahováním. Školáci z prvního stupně jsou již
sice protřelejší, ale zároveň jsou zatíženi nejedním hříchem. Proto bývá jejich odvaha přímo
úměrná čistotě svědomí. Jejich myšlenkové pochody jsou navíc zatěžovány otázkami, proč
má anděl stejné kozačky jako teta nebo proč má Mikuláš úplně stejnou nůši jako babička v
kůlně. A aby toho zmatku v hlavě nebylo málo, snaží se vystrašené dítko mezi jednotlivými
písničkami pochopit, jak může Mikuláš a jeho tlustá kniha vědět, že rozbilo hrneček a ukrylo
ho důmyslně za ledničku, že ještě neumí pořádně zavazovat boty nebo že nemá uklizený
pokojíček! O poznání lépe jsou na tom školáci z druhého stupně. Mnozí již prošli televizní a
rozhlasovou osvětou, že Mikuláš neexistuje, čert je převlečený člověk a anděl „létá“ nad
náměstím uvázaný na laně. Ti nejstarší se v převlečení účastní Mikulášských nadílek a
s utajovanou radostí se kochají ze strachu v dětských očích, který ještě nedávno měli sami.
Dospívající jsou již samozřejmě nad věcí, a tak se uchylují k více či méně riskantním
hrátkám typu: „Kterému Mikuláši budou nejdéle hořet vousy?“, „Kdo zvládne hezčí grafitty
andělovi na křídlech?“ či „Kdo se trefí čertovi petardou nejblíže k nohám?“ Podmínka účasti
v těchto soutěžích je velmi jednoduchá – minimálně 1,5 promile.
Největší klid tak při nadílce čeká paradoxně na rodiče a prarodiče. S úsměvem hledí na
své děti a nostalgicky vzpomínají na doby dávno minulé. Je pravda, že převleky jsou stále
dokonalejší, Mikuláš stále opravdovější, anděl stále krásnější a čert ještě více hnusnější. Snad
proto je návrat vzpomínek tak účinný.
Minulý týden jsem potkal v supermarketu zmiňovanou trojici a docela jsem se bavil, jak
rodiče své ratolesti strkali před sebou a sami byli očividně rádi, že nemusí zpívat nebo
recitovat. A pokud zrovna vozík tlačil školák s černým svědomím, rychle nabral opačný směr
a zdlouhavě zkoumal kuchyňské nádobí nebo prací prostředky na druhé straně obchodního
domu. Jestliže se začalo přibližovat hrozivé zvonění pekelných zvonců, hbitě věnoval svou
pozornost dámskému spodnímu prádlu nebo žehličkám o deset regálů dále.
Ale co. Slzy jsou osušeny, strach zapomenut, sladkosti kvapem ubývají, saze a jiné
následky vzala s sebou pračka. A tak se můžeme s chutí těšit na příští rok. Ještě před tím nás
však čeká další úžasná bytost – Ježíšek. Ale to nám bude hej! Uhlí, brambory ani cibuli
nenosí, čerta s sebou nemá a nevyčítá špinavé ponožky pod postelí. V průzkumu popularity
tak má zjevně našlápnuto na první místo…
(mn)

Příjemné prožití vánočních svátků,
hodně zdraví, štěstí a úspěchů
v novém roce Vám přeje
Obecní úřad Hořičky

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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