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Z prázdninové činnosti OPS PECHANEC (převzato bez redakčních úprav)
Na začátku srpna OPS Pechanec organizovala sousedské posezení ve volnočasovém areálu na
Hořičkách. V pět hodin přijel pan František Čížek, který na celou akci zajistil hudbu.
Účastníky posezení uvítal pan Luděk Rudiš zakladatel OPS Pechanec. Pan Rudiš rovněž
otevřel prvním tancem taneční parket za což si vysloužil hlavní cenu kapelníka. Na posezení
se sešla necelá stovka sousedů nejrůznějších věkových kategorií. Někteří přišli jen tak
posedět, dát si jedno od cesty a popovídat si. Někteří ochutnali výborné uzené klobásky. Jiní
si přišli zatancovat. Na tanečním parketu byly k vidění i velmi neobvyklé způsoby tance a
zajímavé taneční figury. Taneční parket byl obsazen do samého konce celé akce. Všechny
spojovala dobrá nálada a sousedský duch.

Další akcí OPS Pechanec pro naše spoluobčany byl výlet do Lázní Bohdaneč, hřebčína
Kladruby a zámku Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou. Přes počáteční váhavý zájem o
účast na výletě po inzerování v Hořičském zpravodaji jsme v sobotu museli mnoho zájemců
odmítat. Těm se velmi omlouváme. Nakonec odjelo 43 výletníků. Odjezd autobusu se
nepovedl napoprvé. Došlo ke ztrátě jednoho výletníka, pro kterého jsme se vrátili. Při druhém
odjezdu šlo vše už podle plánu. První krátká zastávka byla v lázeňském parku Lázní
Bohdaneč. Druhé zastavení bylo delší. Ve více než 400 let starém hřebčíně výletníci navštívili
stáje a kočárovnu. Poté autobus zamířil k poslední zastávce v Chlumci nad Cidlinou. Tady po
posílení obědem vyrazili na prohlídku zámku Karlova Koruna. Pak výletníci zamířili domů.

Poslední prázdninovou akcí bylo rozloučení s prázdninami, pořádané především pro děti,
mládež a jejich rodiče. V areálu volnočasových aktivit se sešlo asi 50 tanečníků. K tanci hrál
pan Petr Škrdla. O půl čtvrté došlo k historické události na Hořičkách. Poprvé 27. srpna
nachumelila u hřiště kupa sněhu. Okamžitě byla vyhlášena soutěž o nejhezčího sněhuláka.
Vznikli sněhuláci různých velikostí i tvarů. Porota byla velmi bezradná, a nemohla vyhlásit
nejhezčího srpnového sněhuláka. Proto po krátké poradě ocenila všechny stavitele. Celou akci
předčasně ukončilo počasí. Začalo totiž pršet a účastníci se odebrali ke svým domovům.

Závěrem bych chtěl velmi poděkovat SHD Hořičky za pomoc při organizování sousedského
posezení a zapůjčení stanu. Rovněž Všem, kteří zajišťovali občerstvení a organizaci
prázdninových akcí. V neposlední řadě Obecnímu úřadu Hořičky za finanční příspěvek, který
pokryl nemalou část nákladů spojených s organizováním volnočasových aktivit v obci.
Nesmím zapomenout i na ostatní sponzory, bez kterých by se nemohly tyto akce uskutečnit.
Děkujeme všem spoluobčanům, kteří se zúčastnili našich akcí, a těšíme se na další
setkání při podobných volnočasových aktivitách na Hořičkách.
Za OPS Pechanec Jiří Lorenc
___________________________________________________________________________

Sbor dobrovolných hasičů z Křižanova
pořádá

Posvícenské setkání občanů a přátel Křižanova
Společné setkání se uskuteční v sobotu 10.9.2011 ve 14 hodin
v prostoru louky u Viků /nad místním rybníkem/

14 hod -17 hod

„O posvícenskou

husu „
Hasičská soutěž v požárním útoku
mužů a žen

Přijďte povzbudit své oblíbené týmy a vžeňme si společně do žil trošku
adrenalinu.
Odměnou nám jistě budou výborné sportovní výkony, i výkony ne možná z
předních tabulkových míst, ale možná o to obdivuhodnější.....

Po ukončení soutěže
zábava

17 hod - ? hod

a vyhodnocení nejlepších družstev následuje taneční

Taneční zábava

Nejen k poslechu, ale i k tanci hraje naše oblíbená skupina KLAPETO,
proslulá svými staropražskými „šlágry“. Určitě si společně s chlapci
zanotujeme známé skladby a necháme se unášet svou vzpomínkou, či fantazií
do dob minulých.........

Občerstvení
K pohodové náladě a veselé mysli určitě nesmí a také nebude chybět
dobré jídlo a dobré pití.
Členové našeho sboru opravdu úzkostlivě dbají této gurmánské záležitosti
a ze všech sil se připravují.....
Chystáme pro Vás:
alko, nealko

domácí posvícenské koláčky

párečky na rožni

domácí koláče a zákusky.

kuřecí, vepřové maso připravené v lodně

Těšíme se na společné posezení a děkujeme za Vaši přízeň.

