HOŘIČSKÝ ZPRAVODAJ
OBECNÍ ÚŘAD HOŘIČKY
ROČNÍK : VIII

DUBEN 2007

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU:
Členové SDH Hořičky provedou dne 14.4.2007 (sobota)

SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU
v místních částech Hořičky, Chlístov a Nový Dvůr. Šrot připravte na obvyklá stanoviště.

SDH Hořičky pořádá dne 30.4.2007 (pondělí)

„TRADIČNÍ PÁLENÍ ČARODĚJNIC“
u areálu zemědělského družstva.
Lampiónový průvod vyjde od obecního úřadu ve 20:00 hod.
Občerstvení zajištěno!
Srdečně zvou pořadatelé.
Žádáme občany, aby na připravenou hranici neodkládali nepatřičné věci, ale pouze roští z jarního
prořezu stromů! V týdnu od 23.4.2007 je zajištěn svoz připraveného roští a větví.

INFORMACE PRO OBČANY, KTEŘÍ MAJÍ NA SVÉM POZEMKU UMÍSTĚNOU STUDNU
Studny vybudované před 1.1.1955 – je nutno podat čestné prohlášení o jejich existenci.
Studny vybudované po 1.1.1955 – je nutno vypracovat žádost o povolení k nakládání s podzemními
vodami – bližší informace získáte na MěÚ Česká Skalice, odbor výstavby a ŽP.
Potřebné tiskopisy jsou k dispozici na Obecním úřadě Hořičky, žádosti se předkládají na MěÚ Česká
Skalice, odbor výstavby a ŽP.

KLIDNÉ PROŽITÍ
VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ
A BOHATOU POMLÁZKU
VÁM PŘEJE
Obecní úřad Hořičky.
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OKÉNKO ZŠ A MŠ HOŘIČKY: (převzato bez redakčních úprav)

Děti, pojďte si hrát s námi !!
Mateřská škola Hořičky oznamuje, že
zápis dětí bude probíhat v dubnu až květnu 2007.
Děti se přijímají na základě písemné přihlášky, kterou obdržíte v mateřské škole.
Mateřskou školu si můžete prohlédnout a učitelky vám zodpoví vaše případné dotazy
v pracovních dnech od 6,30 do 15,30h .
Těšíme se na vás!
Kontakt MŠ: 491 491 234. Případně ředitel ZŠ a MŠ: 491 491 124, 774 87 90 20

První polární cykloturistická výprava
V zimních měsících naše škola pořádá pro žáky 7. ročníku lyžařský výcvik. Letos bohužel
příroda zimu poněkud přeskočila, a proto jsme se po krásných březnových dnech rozhodli nahradit
lyže a snowboardy jízdními koly. Již při odjezdu v sobotu 17. března jsme však začali pochybovat o
správnosti rozhodnutí, neboť počasí se změnilo na deštivé a větrné („prostě hrůza“).
Místem našeho pobytu byla chata v Dolním Dvoře, kde jsme měli strávit 7 nocí s 29 žáky 7.
ročníku a letos výjimečně i s částí 8. ročníku školy. Po ubytování a aklimatizaci jsme uskutečnili
první vycházku do Rudolfova, abychom se seznámili s prostředím. V dalších dnech jsme postupně
absolvovali pěší túry do okolních hor, kde na nás čekal ještě sníh! Téměř denně jsme jezdili na
kolech a to po asfaltových cestách, sněhu, blátě, po mokrých polích i loukách. Přejeli jsme několik
potoků (největší o šíři 3m), projížděli jsme celkem hluboké kaluže, prováděli jsme sjezdy po ne
zrovna rovných cestách. Celkem skupina chlapců najela 108 km za týden, děvčata zhruba 75 km.
Naše trasy vedly do Strážného, do hor přes Rudolfov, do Luisina údolí, několikrát přes hory a doly
do Vrchlabí, do Dolního Lánova a do Černého Dolu. Během celého týdne nás počasí nešetřilo. Buď
foukal vítr, nebo pršelo, případně drobně sněžilo. Viděli jsme však i slunce. Jeden den nám napadl
dokonce sníh, proto jsme ho hned využili na sněhovou bitvu. Další den se skupina zřejmě velice
unavených žáků rozhodla sepsat petici proti jakékoli jízdě na kole. Petice nebyla vyslyšena, neboť
ráno „pouze drobně sněžilo“ a sníh pomalu mizel. V úterý jsme program dětem zpestřili návštěvou
zimního stadionu HC Vrchlabí, kde jsme se věnovali bruslení a zahráli jsme si dokonce i kopanou
s pukem. Ve čtvrtek jsme navštívili bowling, kde nejlepší hráč naházel v jednom kole úctyhodných
125 bodů. V pátek jsme shlédli výstavu „Kámen a život“ v Muzeu ve Vrchlabí.
Ačkoli jsme byli při odjezdu do hor poměrně skeptičtí, nakonec byli všichni velice spokojeni.
Myslím si, že zájezd všechny zocelil a byla to taková malá „vojna“. O to víc na ni však budeme
vzpomínat. Na zájezdě se rovněž velice upevnil kolektiv žáků 7. a 8. ročníku. Závěrem naše škola
děkuje panu Lazarikovi ze Světlé, který žákům zdarma přepravil jízdní kola do místa pobytu a zpět.
Mgr. Karel Dvořáček

ŽIVOTNÍ VÝROČÍ:
Josef Gabriel, Hořičky
Vladimír Kudera, Hořičky
Vlasta Králová, Hořičky

70 let
75 let
84 let

Přejeme životní pohodu a mnoho zdraví.
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PŘIŠLO DO REDAKCE:
Okénko do minulosti: Hořičky nebo Hořička? (převzato bez redakčních úprav)
Od svého vzniku nesla ves staročeský název Horziczka. Kdy se začala jmenovat Hořičky? Toť je
otázka. Význam názvu Horziczka přibližuje kniha: Zeměpisná jména Československa – autor Lutter
a další – MF Pha 1982 na názvu města Hořice (městem se stávají roku 1352 – Horzicz) – staročesky
Hořice, malá hora, hůrka. Rozhodující je doklad z roku 1578, kdy je toto místo uváděno v jednotném
čísle.
Takže závěr: Malá hůrka nebo větší kopec, což vystihuje polohu obce. A do kdy se název Hořička
používal? Ještě Allgemeines postlexikon, Sien, z roku 1906 uvádí oba názvy „ Hořičky – Hořička,
takže na starých dopisech a pohlednicích z 20.let ještě najdeme poštovní razítko s tímto názvem.
(V+J)
(příště Hořičky, Hořička - II. díl)
Redakce děkuje autorům za příspěvek.

Internetové stránky obce: S potěšením konstatujeme, že za měsíc provozu navštívilo naše
stránky 180 občanů a otevřeli téměř 750 odkazů (oken). Tato čísla nás zavazují a povzbuzují do další
činnosti. Děkujeme těm, kteří nám zaslali nebo vyslovili své názory, pochvalu a poděkování.
Internetové stránky jsme nově rozšířili o odkaz Úřední deska, který je svým obsahem shodný
s Úřední deskou na knihovně.
Váš web team
FEJETON POD ČAROU:
JARO A VELIKONOCE
To je téma, které se samo nabízí. Dáte mi snad za pravdu, že JARO je asi nejkrásnější roční období.
Každý se těší na to svoje. Malé děti se soukají z neforemného zimního oblečení a jejich rituály připomínají
svlékání hada nebo vykuklení bource morušového. Dospívající mají své zájmy již rozdělené. Děvčata posedlá
módou holých pupíků vyhledávají v šatníku co nejkratší trička a přivolávají tak na sebe zápal plic, zánět
ledvin a zlobu rozumných rodičů. Chlapci vytahují ze stodol a garáží zaprášená kola a „vytuněné“ Pionýry,
Komáry či Pařezy a snaží se nevnímat fakt, že +18°C v poledne není +3°C v podvečer a promodralými rty
drkotají, že jim ještě není zima. Hospodyňky s prvními slunečními paprsky vyzdobí nejen parapety oken
květinami, ale i balkóny hromadami peřin – neklamné to znamení jara. Samozřejmostí je čištění oken a praní
záclon, aby se sluníčko snáze prodralo do našich místností. Pánové znaleckým okem hodnotí jarní módu a
s potěšením konstatují, že nové odvážné modely mají opět o centimetr kratší délku sukní a že se na halenky
používají ještě průsvitnější materiály než vloni. Životem protřelí a moudří důchodci nastavují své laskavé,
vrásčité tváře slunečním paprskům a na zápraží vstřebávají tolik příjemné záření. Ekonomové jásají – stavební
výroba roste, nezaměstnanost klesá. Ono i to domácí zvíře utrousí svou fekálii jaksi radostněji, když nemusí
stát holými packami či pařáty v blátě nebo sněhu – jó, jaro budiž pochváleno.
K jaru neodmyslitelně patří VELIKONOCE. Jejich původní význam byl již prakticky potlačen a
zapomenut. Tak jako mnoho dalších svátků i Velikonoční pondělí začíná většina lidí vnímat jako příležitost
dohnat nějaký ten restík. Zrýt záhon, uklidit stodolu, připravit sběr šrotu. Ale jedna tradice se bohudík drží –
velikonoční koledování. Milé a úsměvné je pozorovat malé děti, kterak vláčí tašku plnou laskomin a zároveň
jsou touto taškou vláčeny samy. Školní svačina je tak s jistotou doplňována v příštích několika dnech či
týdnech cukrovinkami, nad kterými zubní lékaři nebo zastánci zdravé výživy lomí rukama. Úsměvná je i
chůze mladíků, kteří svou příslušnost ke koledníkům dokazují pomlázkami obřích rozměrů. V odpoledních
hodinách začíná být však tento kus přírody na obtíž, zákeřně vláčí se svým majitelem ze strany na stranu a
díky své pružnosti se nedá použít ani jako podpěra. Ještě že mašle na pomlázkách hýří pestrými barvami. Za
prvé plní stejnou funkci jako výstražná vesta, takže projíždějící řidiči mohou tuto překážku silničního provozu
snáze identifikovat a objet a za druhé může být unavený koledník ve škarpě či lesíku snáze dohledán. Méně
úsměvné je, pokud se roztoky ethylalkoholu nepohodnou s chlebíčky, jednohubkami apod. a najdou si cestu
na denní světlo. Pochopitelně musíme ocenit slepice, které na počátku dlouhého řetězce dřou do roztrhání
těla, aby vyprodukovaly dostatek vajec a obdiv skládám zejména dívkám a ženám, které dokáží v závěru tento
slepičí výrobek mnohdy povýšit na umělecké dílo hodné Národní galerie.
Přejme si tedy, aby jaro bylo co nejvíce slunečné a Velikonoce co nejvíce úsměvné.
(en)
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provede ve vaší obci mobilní svoz nebezpečných odpadů

Dne: 28. dubna 2007 (sobota)
Stanoviště: KŘIŽANOV
HOŘIČKY

u hospody
u bývalé Jednoty

8:00 – 8:25 hodin
8:35 – 9:00 hodin

Vybírané nebezpečné odpady:











oleje a nebo tuky
barvy, lepidla, pryskyřice
rozpouštědla
kyseliny, hydroxidy, fotochemikálie
detergenty, odmašťovací prostředky
staré léky
pesticidy
akumulátory (i plné)
monočlánky
zářivky, výbojky

Další odpady, které od Vás odebereme:





pneumatiky (osobní)
elektropřístroje - radia, vysavače, pračky, sporáky, atd.
ledničky, mrazničky
televizory

Kompletní elektropřístroje a zářivky budou odebírány ne jako odpad, ale na zpětný
odběr. Proto je nepoškozujte a neodebírejte žádné součásti.
JINÉ ODPADY NEŽ ZE SEZNAMU NEODEBÍRÁME!
ODPADY NENECHÁVEJTE NA STANOVIŠTI BEZ DOZORU! VYČKEJTE NAŠEHO
PŘÍJEZDU !
ODLOŽENÉ ODPADY NEBUDOU ODVEZENY, ALE BUDOU PONECHÁNY NA MÍSTĚ !

Přineste nám svůj odpad !
Chraňte naše životní prostředí !
: 494 629 050 fax:494 629 070
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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