HOŘIČSKÝ ZPRAVODAJ
OBECNÍ ÚŘAD HOŘIČKY
ROČNÍK : VIII

ČERVENEC 2007

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU:
Ve dnech 24.srpna a 31.srpna 2007 (vždy pátek) se uskuteční v sále místního pohostinství beseda
s občany na téma:
“ VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD Z DOMÁCNOSTÍ “
Bude se projednávat likvidace odpadních vod, rozvod obecní kanalizace, napojení na obecní
kanalizaci a další možnosti řešení problematiky ochrany vod na základě požadavku zákona
č. 254/2001 Sb o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Obecní úřad zve s dostatečným předstihem všechny spoluobčany. Začátek bude v 19 hodin.

OKÉNKO ZŠ A MŠ HOŘIČKY: (převzato bez redakčních úprav)
Činnost MŠ: květen - červen
3.5. - výlet vlakem do Vlakového muzea v Jaroměři
15.5. - návštěva Kynologického centra v Rýzmburku (společná akce s dětmi z Mateřské školy v
Červené Hoře)
17.5. - “Malované odpoledne“ - kdy se uskutečnilo setkání dětí s maminkami i tatínky v
mateřské škole. Maminky si společně s dětmi omalovaly porcelánový hrníček, prohlédly si
výtvarné práce dětí, kroniku MŠ, společné fotografie z různých akcí MŠ a poslechly si krátké
pásmo písniček, básniček a tanečků, které si děti pro své maminky připravily – měly totiž
svátek. Toto společně strávené odpoledne se vydařilo, všem se v MŠ líbilo a určitě se brzy
zase sejdeme.
31.5 - oslava MDD : Opékání na zahradě, hry na písku a na hřišti.
1.6.- turistický výlet do Brzic přes Husí Krky (prohlídka návse, kterou hlídá vodník Pentlička a
o kterém jsme si vyprávěli pohádku, občerstvení se zmrzlinou a cesta lesem zpět).
4.6. - loutkové představení “O Zlatovlásce“
5.6. - hrané představení “O človíčkovi“
6.6. - filmové představení “Ošklivé káčátko a já“
14.6. - celodenní výlet do Krkonoš – společně s dětmi z MŠ z Červené Hory (s celotýdenní
přípravou – získávání informací o horách, o Krakonošovi, hledání v mapách, ekologická výchova,
atd.)
- uskutečňujeme vycházky do lesa – sbíráme borůvky, ze kterých p. uč. Žďárská upekla dětem
koláč
19.6. - návštěva dětí ze ZŠ – děvčata zahrála pohádku “O Popelce“
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20.6. - slavnostní loučení s předškoláky
30.6. - ukončení školního roku – “Hurá na prázdniny”
Jaroslava Žďárská

Činnost ZŠ (květen, červen)
11.5. - sběr starého papíru
- žáci 8. ročníku se zúčastnili přehlídky na Červenokosteleckých dnech módy
18.5. - “Májový koncert” žáků ZUŠ v Úpici pod vedením K. Pacákové, který proběhl v budově 2.
stupně ZŠ
30.5. - kouzelnické představení (Jan a Věra Magic) pro všechny žáky školy
1.6. - pohádkový les pro žáky 1. stupně
- dětský den ve stylu army pro 2. stupeň
4.6. - loutkové představení “O Zlatovlásce“ pro 1. stupeň
6.6. - filmové představení “Ošklivé káčátko” pro 1. stupeň
13.6. - filmové představení “Tajemství talismanu - Maharal” pro všechny žáky spojené se
slavnostním vyhlášením výsledků branného závodu
13.6. - 16.6. - školní výlet 8. ročníku do Starých Splavů
19.6. - představení loutkového souboru ZŠ Hořičky pod vedením Ilony Šoulové v MŠ Hořičky
20.6. - stejné představení v MŠ Červená Hora
21.6. - školní výlety - žáci 1. stupně navštívili Broumovsko, žáci 6. ročníku uskutečnili “Putování
za havlovickým vodníkem”, žáci 7. ročníku absolvovali výlet na kolách
28.6. - slavnostní předávání cen nejúspěšnějším žákům školy a loučení se školním rokem
- slavnostní předávání vysvědčení žákům 9. ročníku v obřadní síni OÚ v Hořičkách
29.6. - zakončení školního roku a rozdání vysvědčení
Mgr. Karel Dvořáček

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ A SVATEBNÍ OBŘADY:
V sobotu 16.6.2007 byli na obecním úřadě v Hořičkách slavnostně přivítáni do života noví občánci:
Filip Hepnar
Jan Falta
Dominik Matuška
Anna Hoffmannová
Rodičům přejeme hodně radosti z dětí a našim maličkým
pevné zdraví a mnoho životních úspěchů.
_________________________________________________________________________________
V „Čapkově statku“ v Chlístově uzavřeli v červnu sňatek snoubenci:
Jiří Šichan a Dagmar Hrušková (9.6.2007),
Ondřej Křišťan a Marcela Coufalová (16.6.2007).
Do společného života přejeme novomanželům hodně zdraví, štěstí a životní pohody.
_________________________________________________________________________________

Sbor dobrovolných hasičů HOŘIČKY:
Vás zve na soutěž v požárním útoku

O PUTOVNÍ POHÁR OBCE HOŘIČKY
datum: 5.7.2007 (čtvrtek)
místo: směr Úpice (louka po pravé straně)
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9:00 – 9:45 hod
9:45 hod (nástup)
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prezence družstev
10:00 hod (start útoků)

Mgr. Stanislava Mertlíková
Mgr. Kateřina Blatníková, Jiří Blatník
Pavel Musil
vás zvou na společnou výstavu v období od 5.7. – 14.7.2007
Mgr. Stanislava Mertlíková – paličkované betlémy – nové kolekce r. 2007
Mgr. Kateřina Blatníková a Jiří Blatník – výstava proutěného zboží – nové výrobky
Pavel Musil – fotografie z regionu Krkonoš a Jizerských hor
… a možná přijde i kouzelník.
Slavnostní zahájení výstavy se koná
na chalupě u Mertlíků č.p. 37 na Hořičkách dne 5.7.2007 od 10 do 16 hod
(v dalších dnech je otevřeno od 14 do 17 hod)

Sbor dobrovolných hasičů KŘIŽANOV:

(redakce děkuje dopisovateli (ec) za příspěvek)

Dne 15.6.2007 pořádal SDH Křižanov „Okrskový přebor požárních družstev“. Akce probíhala na
koupališti v Mezilečí za hojné účasti fanoušků. Na soutěž přijeli muži i chlapci, ženy i dívky, z
dálky i z blízka. Celkem se zaregistrovalo 13 družstev, z toho 9x muži a 4x ženy. Počasí přálo,
nálada byla dobrá a tak mohla soutěž pod bedlivým dohledem rozhodčích odstartovat. Líté boje
probíhaly v přátelské atmosféře, což si pochvalovali snad všichni účastníci soutěže. Favorité
nezklamali a opět předvedli své umění. I ti naši „Křižanováci“ se nenechali zahanbit. Za prvé svým
umístěním (pozn. autora: „Přátelé, všimnuli jste si precizního stylu a hry svalů…?“) a za druhé ženy nás také podpořily a Křižanov se tak může pochlubit prvním ženským družstvem ve
své historii. Soutěž probíhala přibližně do dvacáté hodiny. Při konečném nástupu všech mužstev a
ženstev proběhlo vyhodnocení soutěže, předání diplomů a těm nejlepším i základ k oslavě. A slavilo
se dlouho….
Jestli jste milí čtenáři postřehli, že v článku neuvádíme žádná konkrétní jména, nemýlíte se.
Nechtěli bychom totiž na nějakého pomocníka, který pomáhal s přípravou a zdárným průběhem celé
akce, zapomenout při svém poděkování, a proto nyní …děkujeme vám všem!

Výsledky soutěže
MUŽI
pořadí
1
2
3
4
5
6
7
8
9

družstvo
Slatina A
Hořičky A
Hořičky B
Slatina B
Křižanov
Litoboř
Světlá
Mezilečí
Brzice

čas
40,55
41,00
47,35
51,55
57,00
58,10
1:00,45
1:05,10
1:32,40

© OBECNÍ ÚŘAD HOŘIČKY

ŽENY
pořadí
1
2
3
4

družstvo
Hořičky
Brzice A
Brzice B
Křižanov

čas
39,40
47,20
51,00
1:07,20

Poděkování: Touto cestou chceme poděkovat veliteli
SDH Křižanov panu Václavu Vikovi za jeho obětavost a
nezištnou práci. Stal se hybnou silou sboru a věříme, že
odstartoval éru aktivní činnosti .
členové sboru
3

ŽÁDOST OBECNÍHO ÚŘADU: Dým bramborové natě může mít v literatuře své kouzlo. Dým
páleného vlhkého sena jakékoliv kouzlo postrádá. Někteří z nás se tak alespoň snaží po vzoru Davida
Coperfielda nechat zmizet polovinu Hořiček v kouřovém hávu. Berte prosím ohled na sousedovic
vyprané prádlo na šňůrách, na voňavý oběd v otevřeném kuchyňské okně nebo na větrané peřiny na
zábradlích nebo balkonech.

PODĚKOVÁNÍ: Obecní úřad děkuje sponzorovi za poskytnutí finančních prostředků na nákup
kombinovaného digitálního ukazatele času a teploty, který je v současné době již osazen na budově OÚ
(směrem k autobusové čekárně). Cestujícím a spoluobčanům tímto přejeme samé příjemné údaje.

FEJETON POD ČAROU:
Koloniál, Jednota, supermarket
Posloupnost názvů v nadpisu není náhodná. Ukazuje vývoj obchodování za několik posledních
desetiletí. Každý článek řetězce měl nebo má něco do sebe. Staré obchůdky na kupujícího dýchaly svou
osobitou atmosférou nebo vůní čehokoliv (koření, kávy či tabáku). Prodavač znal podrobně téměř
všechny své zákazníky a jeho znalost lidských osudů velmi konkurovala informacím, které ve své
provozovně získal místní lazebník (pozn. autora pro mladší čtenáře: lazebník = holič). Byl mezi prvními,
kdo se dozvěděl, jakou známku má Péťa Bajza na vysvědčení z matematiky; mnohdy byl druhý (hned za
panem doktorem) ve znalostech, ve které rodině čekají přírůstek.
To prodejny Jednoty měly již znaky dnešních supermarketů. Jednotný byl vzhled šedivých
panelových provozoven, jednotný byl sortiment zboží, celkem jednotný byl i „stejnokroj“ prodavaček:
červené nebo fialové, silonové, dederonové či crimplenové zástěrky. I tento způsob prodeje byl však
hodně osobní a příjemný.
A co dnešní supermarkety? S povděkem konstatuji, že v nich seženu kdykoliv cokoliv. Na druhou
stranu ustupuje do ústraní klid, pohoda a hřejivé lidské slovo. Chodím nakupovat vždy s dlouhým
seznamem. Dříve mi manželka psala podrobnější popis požadovaného zboží. „Kup kuře (žluté, kulaté,
nenohaté).“ Stojím nad obrovským mrazákem a začínám mít první problémy. Promodralými prsty
přerovnávám neforemné zmrzlé hroudy a snažím se zodpovědně splnit manželčino přání. Přemýšlím, jak
je možné, že všechna kuřata váží 1200 gramů. Představuji si, jak v masokombinátu sedí v expedici
kontrolor, před sebou velkou váhu a v ruce řeznický nůž. „Tak další kuřátko! A podívejme se – 1350
gramů.“ Šmik a kus stehna nebo křídla je pryč… Odháním od sebe chmurné myšlenky a nořím se opět
do seznamu. Zakysaná smetana. Nahlížím do regálu a i přesto, že mám za zády mrazák plný filé, tečou
mi po zádech potůčky potu. Zakysaná smetana, kysaná smetana, acido, kefír, smetana ke šlehání, 15%
tuku, 18% tuku… Jsem v koncích. Šátrám po mobilu. Mám volat manželku nebo raději 155?
Další položka – vajíčka. Mají jenom polská. Vědom si faktu, že Poláci umí napodobit jakýkoliv
výrobek, opatrně otvírám prokládku. Nehtem nedůvěřivě škrábu do skořápky. Jsou pravá nebo z vosku či
polystyrénu? Uf. Zhluboka si oddychuji. Tuto položku jsem hravě splnil. Ale vzápětí přichází další
pohroma. Vepřová krkovice! Podle názvu je tomu nejblíže vepřová plec. Zmrzlou rukou si chladím čelo
a vyhlížím obětního beránka. „Dobrý den, mladá paní. Mohu se Vás na něco zeptat?“ Vedeme spolu
nesouvislý dialog. „Na co to maso bude? Co budete vařit?“ Potlačuji odpověď, že podle mého
předpokladu bude maso k obědu, mobilizuji všechny své síly a odpovídám, že nevím. Poradkyně je
zjevně zkušená kuchařka, s milým úsměvem mi vkládá nějakou vaničku s červeným obsahem do vozíku
a přeje mi dobrou chuť. Stejně ochotné jsou u dalších položek i oslovené prodavačky. Je vidět, že i
v neosobních super a hyper marketech lze narazit na osobní a vlídné jednání.
Jsou však i položky, které mistrně ovládám. Úsek pečiva jsem vyřídil za pár vteřin. Ovoce a zelenina
jsou již také mými přáteli. Papriky se liší pouze barvou – to je v pohodě. Banány a pomeranče?
Brnkačka. Sice se mne nedávnou pokusili zmást a na bednu s mandarinkami napsali „klementinky“, ale
já jsem se nedal.
Vozík přetéká zbožím, mířím k pokladně. Za mnou přešlapuje zákazník, v košíku jedno mléko a
chleba. Vytřeštěné oči střídavě upírá do mého vozíku a na své hodinky. Barva tváří se podobá mému
stavu u boxu s kuřaty. Jsem plný pochopení a soucitu. „Běžte si přede mne. Já než to vyložím, tak vy už
máte zaplaceno.“
(en)
Redakční uzávěrka čísla je vždy k 20.kalendářnímu dni v měsíci.
Náklad tohoto vydání činí 220 ks. Výtisky jsou neprodejné a slouží k bezplatnému informování občanů obce.
Kontakt: www.horicky.cz, e-mail: obec.horicky@quick.cz, tel./fax: +420 491 491 181
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