HOŘIČSKÝ ZPRAVODAJ
ROČNÍK : XI

OBECNÍ ÚŘAD HOŘIČKY
www.horicky.cz

březen - duben 2010

ŽIVOTNÍ VÝROČÍ:
Pásler Vladimír, Hořičky

75 let

Mocová Libuše, Hořičky

84 let

Eflerová Ludmila, Hořičky

80 let

Žďárský Jiří, Hořičky

83 let

Dušková Eva, Chlístov

86 let

Králová Vlasta, Hořičky
87 let
Přejeme životní pohodu a mnoho zdraví do dalších let!

INFORMACE SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ HOŘIČKY:
(příspěvek Martina Teichmana)

PREVENCE – VYPALOVÁNÍ TRÁVY
Zima je za námi a s oteplením přichází také první požáry v přírodním prostředí. S probíhajícím jarním
úklidem se zvyšuje riziko požárů způsobených nedbalostí osob při vypalování trávy.
V tomto jarním počasí vzniká zvýšené nebezpečí vzniku požárů. Teplé počasí láká řadu zahrádkářů a
chatařů k jarnímu úklidu. Při spalování listí, větví ze stromků nebo suché trávy může dojít i k požáru. Ten se
může vlivem silného větru rychle rozšířit a napáchat značné škody. I když pálení suché trávy a listí není
zákonem výslovně zakázáno, měla by se dodržovat základní pravidla a omezení, např. pálení většího
množství suché trávy předem telefonicky ohlásit na operační středisko Hasičského záchranného sboru a tím
předejít zbytečným výjezdům hasičů. Událost je možné ohlásit také prostřednictvím formuláře umístěném
na webových stránkách hasičů Královéhradeckého kraje www.hzshk.cz.
Plošné vypalování porostu je zakázáno celoročně. Na základě zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně,
může Hasičský záchranný sbor uložit pokutu za přestupek na úseku požární ochrany tomu, kdo vypaluje
porosty, a to do výše 25 tisíc korun pro fyzické osoby, právnickým a podnikajícím fyzickým osobám
pokutu až do výše 500 tisíc korun.

© OBECNÍ ÚŘAD HOŘIČKY

1

VAROVÁNÍ OBYVATELSTVA – JEDNOTNÝ SYSTÉM VAROVÁNÍ
Jednotný systém varování je v ČR budován od roku 1991. Systém tvoří síť poplachových sirén, které
zabezpečují bezprostřední varování obyvatelstva, a dále pak soustava vyrozumívacích center, soustava
dálkového vyrozumění (doprava signálu a informací mezi vyrozumívacími centry), soustava místního
vyrozumění (infrastruktura pro ovládání poplachových sirén a vyrozumění osob). HZS ČR má rovněž právo
vstoupit do sdělovacích prostředků a informovat obyvatelstvo prostřednictvím televize a rozhlasu.
Obyvatelstvo je v případě hrozby nebo vzniku mimořádné události varováno především prostřednictvím
varovného signálu „Všeobecná výstraha“. Tento signál je vyhlašován kolísavým tónem sirény po dobu
140 vteřin a může zaznít třikrát po sobě v cca tříminutových intervalech. Po tomto signálu bezprostředně
následuje mluvená tísňová informace, kterou se sdělují obyvatelstvu údaje o bezprostředním nebezpečí
vzniku nebo již nastalé mimořádné události a opatření k ochraně obyvatelstva. K poskytování této tísňové
informace se využívá i koncových prvků varování, které jsou vybaveny modulem pro vysílání hlasové
informace.

Ukázka
Obyvatelstvo může být následně informováno i sdělovacími prostředky (rozhlasem, televizí, místním
rozhlasem), tzv. mluvícími sirénami, vozidly složek integrovaného záchranného systému nebo jiným
způsobem o tom, co se stalo a co se má v takovém případě dělat.
Dalším signálem (nikoliv varovným), který sirény mohou vysílat je „Požární poplach“, který slouží ke
svolání jednotek požární ochrany. Tento signál je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu 1
minuty.

Ukázka
První středu v měsíci probíhá na celém území republiky akustická zkouška provozuschopnosti celého
systému varování. Ve 12.00 se sirény rozezní zkušebním nepřerušovaným tónem po dobu 140 sekund, u
elektronických sirén jsou občané vyrozuměni také hlasově.

Ukázka
V současné době se v působnosti Hasičského záchranného sboru ČR nachází více než 5 000 sirén (z nichž
většinu je možné dálkově ovládat), které pokrývají 85 % území ČR varovným signálem.
Varování obyvatelstva naleznete také na www.hasicihoricky.cz a to s podrobnou zvukovou ukázkou.
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_____________________________________________________________________________________

Členové SDH Hořičky
provedou v sobotu dne 17.4.2010

sběr železného šrotu
v místních částech Hořičky, Chlístov, Nový Dvůr
Šrot připravte na obvyklá stanoviště, avšak těžší nebo objemnější věci ponechte raději za
plotem nebo pod dohledem, aby předčasně neskončily na nesprávném vleku.

TRADIČNÍ PÁLENÍ ČARODĚJNIC
30.4.2010 U SPORTOVNÍHO HŘIŠTĚ
Lampiónový průvod čarodějnic a masek vyjde
od OBECNÍHO ÚŘADU VE 20,00 HOD.
Roští z jarního prořezu můžete vozit ke družstvu (hromada na levé straně). Likvidace proběhne samostatně!
Pro pálení čarodějnic bude postavena hranice pouze z klád. Děkujeme za pochopení.

NĚKOLIK POSTŘEHŮ Z OBECNÍ KRONIKY
Když obecní zastupitelstvo neschválilo zřízení obecního vodovodu, pokrokoví občané založili „Členské
družstvo skupinového vodovodu“ a zadali vypracování projektu. Projekt vypracoval ing. Jaroslav Matička
z Prahy a 23.3.1925 byla dokumentace předána. Závěrem roku 1924 zastupitelstvo obce přehodnotilo svůj
přístup ke zřízení obecního vodovodu, stalo se členem družstva a zadali si vybudování 9 hydrantů v obci.
V kronice není uveden datum, kdy byla výstavba vodovodu zahájena, ale 28. října 1928 byla provedena
kolaudace a vodovod uveden do provozu.
V rámci výstavby byl vybudován hlavní přivaděč z Mezilečí do vodovodu u Vejrovin, který měl obsah 30
m3 a byly vybudovány jednotlivé hlavní trasy vodovodních řadů v obci. Celkové náklady činily 363 tis. Kč,
z toho 166 tis. Kč byla státní subvence. V kronice není rovněž uvedeno, zda vodojem na Novém Dvoře byl
postaven jako součást přivaděče pro Českou Skalici a nebo dodatečně při stavbě vodovodu pro naši obec.
Spotřeba vody narůstala a značný nedostatek vody pro naši obec a Chlístov se projevoval zejména v letních
měsících, což vyvolávalo u občanů značnou nespokojenost. Hledaly se nové zdroje a v roce 1930 za
působení starosty Josefa Kačera (1927 – 1931) nechal starosta zkušebně provést výkop studny na louce
pana Hůlka vedle studánky, které se říkalo „V březí“ a která měla dostatek vody i v letních měsících
největšího sucha. Ve čtyřmetrové hloubce se vyskytl vydatný pramen a práce na tomto vodním zdroji dále
převzalo Členské družstvo skupinového vodovodu. Pracemi na výstavbě studny byl pověřen zednický mistr
Josef Jiránek z Hořiček, studna byla prohloubena do hlouby 6 m, vyzděna, nad studnou byl postaven domek,
ve kterém byla instalována čerpadla a položeno výtlačné potrubí do stávajícího vodojemu. Tím byl na řadu
let vyřešen dostatek vody pro naši obec a Chlístov.
zpracoval Josef Kačer
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Vážení rodiče, pokud někdy hledáte svá dítka, zkuste se mrknout za knihovnu.
S největší pravděpodobností si tam zakládají na rakovinu plic a kardiovaskulární
onemocnění. Jestliže se Vám nepodaří přečíst cedule s návštěvními hodinami
knihovny, neděste se. Není to Vaším zrakem, ale zeptejte se kouřícího dorostu,
proč pálí tyto veskrze prospěšné cedule. No a pokud jste nedočkaví čtenáři a stojíte
první u dveří, pravděpodobně se chvíli zdržíte. Ono odemknout zámek, do kterého
kdosi opakovaně cpe sirky, není otázkou rutiny. Nemáte doma malého šprýmaře?
(mn)

FEJETON POD ČAROU:
CHTĚLO BY TO …, MĚLO BY SE…
Oblíbeným podmiňovacím způsobem začíná mnoho vět v běžném hovoru. „Chtělo by to prohrnout. Mělo
by se to zamést. Chtělo by to natřít, posekat, prořezat …“ Pokud je před nevykonanou práci postavena např.
rodina, nejedná se zpravidla o příliš zásadní problém. Táta se chopí lopaty, mamka popadne kbelík
s hadrem, jedno dítě dostane do ruky smeták a druhé koš s odpadem.
V rámci větších společenství nebo územně správních celků se však začínají takto uvozované věty
vyskytovat až příliš často. Pokud žije v domácnosti pouze manželský pár a v kuchyni je plný odpadkový
koš, použití věty „Mělo by se to vynést“ ztrácí na významu. Buď větu nevyslovím a koš rovnou vynesu,
nebo ji vyslovím a vysloužím si logickou odpověď „Tak to vynes!“ Jestliže by se však tentýž koš objevil
v domácnosti čítající deset až patnáct členů, stává se z něho předmět, kdy při pohledu na něj hrozí uhranutí
v podobě břichabolu, housera a u kojících matek zástavy mléka. Vždy jsem si říkal, proč v některých
domech nejsou umytá okna, vyprané záclony a kopřivy jsou až k pasu. Teprve teď jsem na to přišel. To ten
strašák uhranutí!
Ale vraťme se k jádru věci. „Chtělo by to natřít, posekat, prořezat … „ často slýcháme ve větších
městech. Nechci říkat, že to mají větší města jednodušší, ale disponují alespoň útvarem technické služby a
také nějakými zaměstnanci. Také anonymita prostředí umožňuje každému nadávat a kritizovat co hrdlo (a
obsah půllitru) ráčí. Ale na vesnicích to máme možná ještě o trochu komplikovanější. Průměrný počet
chytráků, poradců a rýpalů na kilometr čtverečný je naštěstí menší než ve městech, ale počet párů rukou na
běžnou údržbu se ustálil na čísle dva. Neplacení zastupitelé jsou od rána do večera, od pondělí do pátku ve
svém zaměstnání a neuvolněný (tzn. také se svým občanským povoláním) starosta poctivě úřaduje dvě
odpoledne a každou volnou chvilku.
Ano, chtělo by to zamést, prořezat nebo opravit. Na druhou stranu by to chtělo, abychom si sebrali bobky
po svých psech, abychom nedávali autoskla ke kontejnerům, abychom PET lahve sešlápnuli, abychom toho
vajgla hodili do popelníku nebo koše, abychom ten ulítnutý obal od másla, když jdeme k popelnici, opět
sebrali. Mělo by se učit vlastní děti, že slupky z pomeranče mají sice krásnou barvu, ale na chodníku
vypadají blbě; chtělo by to, aby se někteří rodiče občas přišli podívat ke školní jídelně, kterak jejich dítka
zápasí po obědě s abstinenčními příznaky a perou si do ještě čistých plicních sklípků takové sloučeniny,
jejichž chemické názvy jsou delší než adresa bydliště včetně směrovacího čísla.
Chápu, že doba je zlá a zdraví máme jenom jedno. Naštěstí žijeme na vesnici, a když cestou ke
kontejneru seberu nějakou krabici od mléka nebo láhev od rostlinného oleje, určitě mi ruce neupadnou a
příští tři měsíce nežiji v nejistotě, zda projdu testem na HIV nebo žloutenku typu C. Vím však zcela jistě, že
na nějakém pražském sídlišti bych totéž neudělal, ani kdyby tam stál televizní štáb s cedulí „Slušňák roku
2010“. Chtělo by to totiž, aby to někdo uklidil.
P.S. Byl jsem se podívat na Barunčině vyhlídce. Již dávno zmizela stříška s ukazateli, turisty láká omšelá
cedule opřená o sloup. Chtělo by to natřít lavičky i zábradlí, tak nevím …
(mn)
Redakční uzávěrka čísla je vždy k 20.kalendářnímu dni v měsíci. Připomínky, náměty nebo Vaše názory lze předat na OU, nebo
zasílejte e-mailem na adresu lorenc@seznam.cz (jl), neumann.milan@seznam.cz (mn).
Náklad tohoto vydání činí 210 ks. Výtisky jsou neprodejné a slouží k bezplatnému informování občanů .
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