HOŘIČSKÝ ZPRAVODAJ
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ROČNÍK : VIII

BŘEZEN 2007

INFORMACE Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE:
Dne 21.2.2007 proběhlo veřejné zasedání obecního zastupitelstva a mimo jiné byly přijaty
následující dokumenty: Obecně závazná vyhláška č.1/2007, o místním poplatku ze psů; Obecně
závazná vyhláška č.2/2007, o některých povinnostech chovatelů a držitelů zvířat (znění obou
vyhlášek je uvedeno v příloze zpravodaje) a Návrh rozpočtu 2007:

NÁVRH ROZPOČTU 2007
Rozpočtové příjmy
Daňové
Dotace KÚ – výkon státní správy
Dotace KÚ – na žáky ZŠ a MŠ
Dotace obce – neinvestiční náklady ZŠ
2140 – vnitřní obchod
3639 – komunální služby (pošta,
Telefónica,Vodafone)
3113 – ZŠ
3314 – knihovna
3511 – lékařské pracoviště
3532 – lékárna
3612 – bytové hospodářství
3632 – pohřebnictví
3635 – územní plánování
3725 – třídění komunál.odpadu
6171 – činnost místní správy
6310 – úroky

Rozpočtové výdaje
V tis. Kč
3232
65
218
468
128
230

3314 – knihovna
3399 – záležitosti kultury
3511 – lékařské pracoviště
3412 – hřiště
3612 – bytové hospodářství
3631 – veřejné osvětlení
3632 – pohřebnictví
3635 – územní plánování
3639 – územní rozvoj
3721 – nebezpečný odpad
3722 – likvidace odpadů (sklo+plasty)
3745 – péče o veřejnou zeleň
5512 – požární ochrana
6112 – zastupitelstvo obce
6171 – činnost místní správy
5909 – nespecifikované rezervy
6115 – volby do ZO (vratka)
6310 – úroky – úvěr ČS
8115 – splátka úvěru
CELKEM
4541 CELKEM
Podrobný rozpis jednotlivých položek rozpočtu je k nahlédnutí v kanceláři OÚ.
Vyvěšeno: 6.2.2007
Sejmuto:
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4
28
10
31
2
14
20
50
25

1031 – pěstební činnost
2140 – vnitřní obchod
2212 – silnice
2321 – odvádění odpadních vod
2333 – úprava drobných vodních toků
3113 – základní škola
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V tis. Kč
20
86
55
10
10
1331
142
14
17
90
75
70
19
20
15
20
34
239
114
232
724
684
12
8
500
4541

OKÉNKO ZŠ A MŠ HOŘIČKY: (převzato bez redakčních úprav)
Akce ZŠ – leden a únor 2007
18.1. zápis do 1. ročníku s podtitulem „Za zvířátky do pohádky“ včetně seznámení s paní učitelkou budoucích prvňáčků
Mgr. Ludmilou Jiráskovou
15.1. výchovný koncert v naší škole (p. Viktor Gulváš)
2.2. – 4.2. akce "Ledová Praha" – více přináší v článku žákyně Tereza Doubicová
6.2. – 9.2. a 12.2. lyžařský výcvik žáků 5. ročníku
Lyžařský výcvik žáků 5. ročníku byl letos premiérový. Ze
zkušeností víme, že začínat s lyžováním v 7. ročníku je již
poměrně dlouho, a proto jsme se rozhodli zařadit tuto výuku
dříve. Lyžařský výcvik byl realizován tak, že žáci denně dojížděli
do Skiareálu Mladé Buky, kde lyžovali od 8 do 12h. Ve 13h jsme již
byli zpět na oběd a někteří žáci ještě stihli navštívit školní
družinu. Po týdnu lyžování lze říci, že lyžovat se naučili téměř
všichni, čímž byl položen dobrý základ do 7. ročníku. Tam už
budeme pouze pilovat techniku a žáci si pobyt na horách více užijí.
Jediné, s čím byl letos trochu problém, bylo počasí. I přes
všechny komplikace se nám výcvik vydařil, žákům se líbil a cena
byla rovněž velice příznivá. Všichni by jezdili lyžovat ještě jeden
týden……..
9.2. představení p. Holasové pro děti z MŠ a žáky z 1. - 3. ročníku („O vlkovi“)
16.2. karneval žáků 1. stupně
taneční akademie v Úpici pro žáky 2. stupně
Pozn.: Od února 2007 otevřela naše škola kroužek florbalu pro žáky 2. stupně, o který je velký zájem. Kroužek vede absolvent naší
školy Pavel Merbs, kterému tímto děkujeme. Pokud by někdo další z mladých (a nejen z mladých) měl zájem vést nějaký sportovní
kroužek pro naši školu, nechť se zastaví ve škole. Budeme velice rádi a žáci školy to jistě uvítají.
Mgr. Karel Dvořáček

Ledová Praha
O pololetních prázdninách od 2. do 4. února v Praze probíhala pro školy akce „Ledová Praha“. Této akce se zúčastnili i někteří žáci i
učitelé naší školy. Abychom toho stihli co nejvíce, jelo se už ráno v pátek 2.února vlakem.
Po dlouhé a únavné cestě, jsme konečně viděli naše hlavní město.
Ještě ten den jsme se byli podívat na Pražském hradě. Tam jsme
mohli vidět i tradiční výměnu stráží. Po prohlídce Hradu jsme
zamířili do Poslanecké sněmovny. Při naší smůle a „jejich štěstí“
schůze poslanců právě skončila, ale díky tomu byla šance
prohlédnout si prostory, které nejsou veřejnosti přístupné.
Provázel nás pan poslanec Jiří Hanuš. Když už jsme mysleli, že
nikoho nepotkáme, měli jsme štěstí a narazili jsme na ministra
vnitra pana Langera a ministryni obrany paní Parkanovou. Nakonec
jsme se prošli po Václavském náměstí, Staroměstském náměstí a
jeli jsme se ubytovat. Noci jsme trávili v ZŠ v Nových Butovicích.
Druhý den byla v plánu návštěva Národního muzea. Po naučné
prohlídce jsme si byli osladit den v Italské cukrárně. Chtěli jsme
si užít i zábavu, tak jsme se rozhodli, že se pojedeme projet na
bobovou dráhu. Přestože se někteří obávali první jízdy,
nakonec nás paní učitelky skoro nemohly dostat pryč. Po této „adrenalinové“ akci jsme potřebovali trošičku klidu, a tak naše cesta
byla namířena do IKEI, kde jsme strávili pár hodin. Pak jsme jeli do obchodního centra Flora. Tady jsme se rozdělili na pár skupin,
někteří šli do kina, zbytek buď nakupovat nebo se najíst. I tam někteří z nás měli štěstí na známé osobnosti. Tento den jsme si
také moc užili, a i když si paní učitelky mysleli, že budeme spát jako „zabitý“, opak byl pravdou. Byli jsme živější než přes celý den.
V neděli ráno jsme si už sbalili a jeli domů. Užívali jsme si poslední jízdy metrem, které nám chybí ještě teď. Kolem jedenácté
hodiny jsme se rozloučili s Prahou a odjížděli domů, kde nás čekaly naše milované postele.
Tereza Doubicová, žákyně 9. ročníku

Akce MŠ – leden a únor 2007
15.1. výchovný koncert p. V. Gulváše
návštěva dětí v I. třídě
23.1. exkurze ve školní kuchyni
9.2. loutkové představení p. Holasové „ O vlkovi“
15.2. návštěva dětí z MŠ Červená Hora, kdy se děti postupně seznamovaly a společně si pohrály
21.2. karneval v MŠ Červená Hora
Každé pondělí chodíme sportovat do školní tělocvičny.
Během tohoto období krmíme ptáčky.
Při sněhové nadílce jsme byli bobovat, stavěli jsme na zahradě tunely a rodinku sněhuláků.
Jaroslava Žďárská
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ŽIVOTNÍ VÝROČÍ:
Únor:
Josef Dušek, Chlístov
Jiřina Dufková, Křižanov
Milada Čapková, Hořičky
Josef Tuček, Křižanov
Březen:
Libuše Mocová, Hořičky
Jiří Žďárský, Hořičky
Eva Dušková, Chlístov

91 let
80 let
86 let
80 let
81 let
80 let
83 let

Přejeme životní pohodu a mnoho zdraví.

INTERNETOVÉ STRÁNKY:
A je to tady! Naše obec má vlastní internetové stránky. Snažili jsme se o to, aby v nich každý
návštěvník nalezl alespoň trochu toho svého. Uvádíme základní informace o obci a její historii,
ukazujeme fotografie zajímavých míst v okolí, předkládáme Vám archiv Hořičského zpravodaje,
přehled podnikatelů v oblasti řemesel a služeb; své místo mají i dobrovolní hasiči a samozřejmě
odkaz na internetové stránky naší školy.
Jsme si vědomi, že jsme se pustili do náročného díla. Stránky programuje ve svém volném čase
student 3.ročníku průmyslové školy v Trutnově Milan Neumann ml. Profesionální webmastery
prosíme o shovívavost, ostatní návštěvníky žádáme o užitečné náměty či připomínky. Protože
chceme přispět i svou troškou do mlýna při propagaci obce Hořičky, nabízíme všem zveřejněným
nebo ještě nezveřejněným podnikatelům v oblasti řemesel a služeb, aby nám zaslali potřebné údaje
(předmět podnikání, adresa, telefon, e-mail, webové stránky atd.). Zároveň bychom chtěli na tomto
místě poděkovat panu Kačerovi za poskytnutí některých fotografií a paní Volfové za jejich
převedení do elektronické podoby.
Budeme rádi, pokud se internetové stránky obce Hořičky stanou hojně navštěvovaným zdrojem
informací. Vaše nápady nebo poznámky nám můžete zasílat na e-mail:
neumann.milan@seznam.cz (Milan Neumann st.) nebo neummi@seznam.cz (Milan Neumann ml.).

www.obec-horicky.wz.cz

OSTATNÍ:
INFORMACE PRO DRŽITELE ŘIDIČSKÉHO PRŮKAZU:
Řidičské průkazy vydané od 1. července 1964 do 31. prosince 1993 jsou jejich držitelé povinni
vyměnit do 31. prosince 2007.

POZOR ZMĚNA !!!
Pánské kadeřnictví na Hořičkách bude otevřeno:
PO
8,00 – 16,00
ST
8,00 – 12,00
Platnost změny od středy 21.2.2007 do 12.4.2007 Tel.: 491 491 393
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SLOVO REDAKCE:
Tak jsme se takhle jednou v sobotu na návsi dozvěděli, že bychom prý měli zpravodaj dělat nějak
jinak. Za tuto připomínku děkujeme, ale ono se to řekne – nějak jinak. Co si pod tím pojmem máme
představit? Máme jej vydávat obden nebo jednou za rok? Máme do každého čísla vkládat vzorek
šampónu nebo poukaz na prostředky proti inkontinenci? Máme dělat rozhovory s politiky,
bezdomovci nebo Billem Gatesem? Nejsme bohužel držiteli Nobelovy ceny za literaturu, nemáme za
sebou desetiletou praxi v celostátních denících. Nemáme ani patent na rozum (to by se to tvořilo!).
Máme pouze chuť pro naše spoluobčany něco udělat. Od začátku prohlašujeme, že budeme vděční
za jakoukoliv pomoc, nápad, námět nebo připomínku. Pouze prosíme – buďte konkrétní. Dělat něco
„nějak jinak“ je pro nás amatéry přeci jenom dost obtížné.
(mn, jl)

FEJETON POD ČAROU:
SVINČÍK (Kam s ním?)
No to je pěkné slovíčko na úvod! A co mne k němu přivedlo? Byl jsem se nedávno projít po okolí
Hořiček. Téměř jarní sluníčko se snažilo vytahovat trávu ze země, ale co to? Copak nám to roste
hned na kraji lesa? Vskutku pěkná televizní obrazovka, jen se pod ten stromek jaksi nehodí. Nějaký
dobrovolný dárce či sponzor lesní zvěře usoudil, že zprávy z domova, ze světa či ze sportu by měli
shlédnout i zajíci nebo divoká prasata. A o kousek dál? Vysloužilý dřez a starý stůl! Láska
k zvířatům a péče o jejich pohodlí je opravdu dojemná. Přeci nebudou žrát ze země. Jen ať mají
pěkně umyté nádobí. Však o několik metrů dál mají vyhozené oprýskané pekáče. Jsem celý
naměkko, když v další zatáčce vidím záchodovou mísu. Neznámý dárče, ty by jsi zasloužil skutečně
medaili! Máš opravdu ušlechtilé srdce. Tolik ti záleží na hygieně zajíců, že se táhneš s tím hajzlíkem
až do lesa, místo toho, abys ho pohodlně složil vedle kontejneru.
Pro zjednodušení budu našeho fiktivního adepta na vyznamenání nazývat TROUSIČ. Původ
slova je jednoznačný. To se jednoduše naloží veškerý nepotřebný svinčík do auta a pomalu se krouží
okolo nějaké pěkné vesnice, kde jezdí málo aut, a postupně se trousí a trousí…
Snaha vzdělávat lesní zvěř je příkladná. Trousič myslel i na toto. Dal si práci a svůj odpad
záměrně smíchal dohromady a vložil do velkého igelitového pytle. Nejlepší jsou ty modré, alespoň
je zvířata nepřehlédnou a brzy je najdou. Jakmile se k nim dostanou, mohou začít se
sebevzděláváním. Plasty na jednu hromadu, papír na druhou, kovy na třetí, nebezpečný odpad na
čtvrtou. A dost! Tohle je šílená představa.
Vraťme se pěkně na začátek. Záměrně jsem použil slova Jana Nerudy, který však trousil
nesrovnatelně méně škodlivý odpad – slámu ze starého slamníku. Odpady dnešní doby jsou však
mnohem nebezpečnější. Obracím se proto na všechny trousiče. Možná máte odpor k různobarevným
kontejnerům; možná si myslíte, že takto ušetříte za odvoz odpadků. Máte doma svinčík? Nevíte kam
s ním? Ale víte… Prosím.
(en)

Redakční uzávěrka čísla je vždy k 20.kalendářnímu dni v měsíci.
Náklad tohoto vydání činí 200 ks. Výtisky jsou neprodejné a slouží k bezplatnému informování občanů obce.
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