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Přejeme životní pohodu a mnoho zdraví do dalších let!

OBECNÍ KNIHOVNA V ROCE 2012
V loňském roce měla naše knihovna 137 registrovaných čtenářů, z toho
31 dětí do 15ti let. K 31.12.2012 obsahoval knihovní fond celkem 7.630
svazků, z toho naučná literatura 2.134 a krásná literatura 5.496. Počet exemplářů docházejících periodik
(časopisů) je 17. Knihovnu v roce 2012 navštívilo 2.106 čtenářů, kteří si vypůjčili 7.951 knih a časopisů.
Dále využilo v knihovně 102 návštěvníků internet. Z rozpočtu obce byly v roce 2012 zakoupeny knihy a
časopisy v celkové hodnotě 50.600,- Kč.
Od ledna stále probíhá revize knih pracovníky okresní knihovny, provoz knihovny tím však není omezen.
Marie Kuderová, knihovnice

INTERNET V OBECNÍ KNIHOVNĚ
Do konce března letošního roku jsme v knihovně využívali relativní
štědrosti ministerstva kultury, které hradilo náklady spojené s provozováním internetu. Leč otevřená ruka státní instituce se hbitě změnila v
zaťatou pěst a my jsme museli poměrně rychle špekulovat, kterak
internet v knihovně zachovati a obecní rozpočet nezatížiti. I oslovili jsme některé regionální poskytovatele
internetu a nejrychleji, a zároveň pro nás nejvýhodněji, se k uvedené lapálii postavil pan Zdeněk Kudrnáč
z Brzic (www.kudrnac.net) . Pouze za materiál a práci nám zajistil připojení k jeho vlastní síti, kterou na
Hořičkách provozuje, a co víc, měsíční poplatky jsou pro obec 0,- Kč (slovy nula). Panu Kudrnáči tímto
ještě jednou upřímně děkujeme.
(mn)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Členové SDH Hořičky
provedou v sobotu dne 13.dubna 2013

sběr železného šrotu
v místních částech Hořičky, Chlístov, Nový Dvůr.
Šrot připravte den předem na obvyklá stanoviště, avšak těžší nebo objemnější věci ponechte raději za
plotem nebo pod dohledem, aby předčasně neskončily na nesprávném vleku.
(mn)
© OBECNÍ ÚŘAD HOŘIČKY

1

SDH Hořičky vás zve na

tradiční pálení čarodějnic
30.dubna 2013 U SPORTOVNÍHO HŘIŠTĚ
Sraz účastníků v 18 hod u obecního úřadu,
kde bude slavnostně vyvěšena nová obecní vlajka.
Poté se účastníci v lampionovém průvodu přesunou ke hřišti,
u kterého bude provedeno zapálení hranice.
Roští z jarního prořezu vozte na louku u hřbitovní zdi. Likvidaci toho materiálu provedou
hasiči samostatně! U družstva by hrozilo poškození plastových trub uskladněných pro
výstavbu kanalizace. Děkujeme za pochopení.
Pro pálení čarodějnic bude postavena hranice pouze z klád.
Završením celé akce bude již tradiční ohňostroj.
(mn)

OKÉNKO ZŠ A MŠ HOŘIČKY: (převzato bez redakčních úprav)

více o škole na www.skolahoricky.cz

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Stolní tenis
V úterý 26.3. se na 2. stupni uskutečnil turnaj ve stolním tenisu chlapců. Celkem se ho zúčastnilo 15
chlapců, z nichž téměř všichni měli medailové ambice. Zvolili jsme herní systém na 2 porážky. K vidění
byla hra, která nepostrádala dynamiku, chytrost, přesně provedené údery či záludná podání. Všichni hráči
hráli fair play, během hry se nehádali a po skončení zápasů si vždy potřásli pravicí. Nakonec zvítězil
Václav Novotný ze 7. ročníku, na druhém místě těsně skončil Jakub Paleček (7.r.) a třetí pozice patřila
Matěji Tipeltovi (6.r.). Všichni tři obdrželi již tradiční medaile a pěkné ceny. Poněkud neuspěla početná
"reprezentace" ze 9. ročníku, která nejspíš podcenila mladší soupeře a také přípravu. Jsme rádi, že ve
škole nám rostou výborní mladí stolní tenisté.
Zápis do MŠ
Upozorňujeme, že zápis do MŠ proběhne ve dnech 15.5. a 16.5.2013 v době od 8h do 14h. Od 1.9.2013
bude mít školka kapacitu 28 dětí. Pro nový školní rok budeme mít 10 volných míst. Plakát k zápisu
najdete v příštím zpravodaji.
K. Dvořáček
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

KANALIZACE – 1.díl
Dnes si již nelze nevšimnout probíhajících prácí na hlavním kanalizačním řadu. První v současné době
realizovaná trasa gravitační kanalizace vede od bytovky SBD. Tato trasa bude prozatím ukončena u
mostku. V důsledku digitalizace došlo k posunu hranice pozemku a tím i posunu trasy kanalizace. Tuto
úpravu budeme dále řešit se stavebním úřadem. Další připravovaná a vytyčená trasa kanalizace povede od
hřbitova směrem k čerpací stanici č. 3. Na této trase dojde nejprve k vykácení porostu a poté budou
provedeny zemní práce. Práce budou dále pokračovat na trase výtlaku za RD Macháčkovi. Odtud
gravitačním potrubím na hranici lesa k RD Vítkovi. Připravuje se vytyčení společné trasy gravitační
kanalizace a výtlaku od ústavu k čerpací stanici č. 2 v lokalitě 11 RD. Harmonogram prací v nejbližších
týdnech je uveden níže.
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Na obecním úřadě se pravidelně scházíme s generálním dodavatelem ke kontrolním dnům. Obecní úřad
má pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu se zákonem vlastního koordinátora. Pro
obec rovněž pracuje i technický dozor investora. Ten je na stavbě třikrát týdně a dle potřeby na zavolání
stavbyvedoucího nebo investora.
Smlouvu na kanalizační přípojku podepsalo již 83 majitelů objektů. Podpis smlouvy pro připojení
rodinných domků tedy dosud nepodepsalo 33 majitelů objektů. Zbývá ještě podpis 35 chalupářů. Jejich
zájem očekáváme o Velikonocích, kdy budou smlouvy pro připojení připraveny. Zastupitelstvo obce
rozhodne o konečném termínu možnosti podepsat smlouvu za nabízených podmínek 1 500,- Kč. Po tomto
termínu lze podepsat smlouvu o připojení na kanalizaci, ale za skutečně provedené náklady s nižším
příspěvkem obce. Rovněž za tyto majitele nebude obecní úřad vyřizovat stavební povolení. Důvody
připojení na kanalizaci jsme již několikrát zdůrazňovali a domnívám se, že je není třeba opakovat.
PŘEDPOKLÁDANÝ HARMONOGRAM VÝSTAVBY KANALIZACE
TÝDEN

POPIS STOKY
13

14

15

POPIS TRASY
16

17

šachta E14 - E17

stoka E

18
OD BYTOVKY SBD K PROPUSTKU HD

stoka C

šachta C8 - ČS 3

OD ČERPACÍ STANICE V ZÁDUŠÍ K POŠTĚ

stoka B1

šachta D8 - podél lesa
D8 - ČS 3

stoka D - VÝTLAK

OD RD MACHÁČKOVI (stoka B1) K RD VÍTKOVI
OD ČS V ZÁDUŠÍ K RD MACHÁČKOVI

stoka G - VÝTLAK

G4 - ČS 2

OD ÚSTAVU K ČS U MELIORIZAČNÍ STRUHY

stoka F

F5 - ČS2

OD ÚSTAVU K ČS U MELIORIZAČNÍ STRUHY

Jiří Lorenc, starosta
Vysvětlivky:
bytovka SBD
ČS
meliorizační struha

= „horní“ bytovka (u Šutráku)
= čerpací stanice (přečerpává odpadní vody do výše položeného místa)
= struha v lokalitě 11 RD (pod „ústavem“), odvádí povrchovou vodu z okolí silnice
na Litoboř

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

KŘÍŽOVKA (tentokrát nesoutěžní)

TAJENKA: Občané Hořiček (i v minulosti)

Díky elánu pana Luďka Rudiše (autora křížovky) si můžeme při čtení dubnového zpravodaje i pěkně
zaluštit. Odměnou nám sice nebude nějaký pěkný zahraniční zájezd nebo automobil věhlasné značky, ale
třeba jen hezký pocit z vítězství nad změtí čtverečků.
1

2

3

4

5

6

7

Vodorovně
A – člověk, kterému se nic nedaří; označení
našich letadel
B – město v západ. Čechách; ženské jméno
C – vezmi; u výčepních pultů
D – dělám bábovku; oslovení popravčího
E – samohláska; tajenka; francovka
F – no (zdrobněle); těžko; římsky číslice 4

8

A
B
C
D

Svisle
1 - schod
2 – tajenka; zkratka elektrárny Poříčí
3 - zkrotit
4 – vodní rostlina; í
5 – zkr. akademie věd; rozkaz. způsob-ukázat
6 – cukrovka; LE
7 – samohláska; tajenka; ptačí citoslovce
8 – stéká po kapkách; zkratka akademie věd

E
F

Všem luštitelům přejeme hodně štěstí.
(mn)
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FEJETON POD ČAROU:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SNĚNÍ
Původně jsem chtěl dát do nadpisu „Sním, sníš, sní, sníme, sníte, sní“, což by ovšem silně zavánělo
obžerstvím a navíc by se takové téma do vrcholícího postního období ani nehodilo. Snění je sice slovo
téměř nepoužívané, leč v posledních týdnech nebo dnech velmi praktikované. Já osobně sním i
s otevřenýma očima o teplém slunci, tričku s krátkým rukávem, kraťasech a sandálech. Vtom přijde poryv
mrazivého větru, který se snaží překonat teplotní štít v podobě hřejivé šály. Mrška čepice se také posunula
z ušních boltců o pár centimetrů výše a vítr se pokouší z mé Eustachovy trubice vyloudit zvuk, jako když
fouknete do pivní láhve. A aby toho nebylo málo, mokrý sníh usoudil, že nejlepší místo kam sebou
plesknout jsou moje brýle. A je po snění! Možná by se hodila i fráze, že je „po ptákách“. Ti, co na podzim
prozíravě odletěli do teplých afrických krajin, nyní posedávají někde v Itálii na drátech a zvažují, že letos
zůstanou „za kopečky“. No a ti, co přezimují tady, mohou o jaru tak akorát snít s námi.
Dokonce i skalní příznivci zimy a zimních sportů začínají neskrývaně hudrovat. V prosinci sice
přivolávali mrazy, vánice i fujavice, ale v tomto „jarním“ období by nejraději do kotle hodili běžky, sáňky
a závdavkem by přidali i památeční bambusové hůlky! Počet lidí, kteří mají i dnes rádi zimu, se propadnul
stejně strmě jako důvěra ve vládu.
Předmětem snění ovšem mohou být i jiné věci. Záleží na věku, pohlaví a duševním rozpoložení. Ve
školkách se zpravidla sní o princeznách či princích, agresivnější jedinci tasí meče a vydávají se na souboj
s drakem (čím více je rytíř udatný, tím větší je počet hlav). Starší školáci již mají více jasno. Sní se o
spolužácích nebo paní učitelce a v začátcích se tasí kytice rudých růží. Celý sen je korunován polibkem a
držením se za ruce. Z pochopitelných důvodů nemohu pokračovat ve výčtu věkových kategorií.
Přeskočme tedy nějaký rok a můžeme opět snít. V určitém věku jsou prý oblíbené kulinářské sny.
Některé jsou natolik živé, že při nechtěném a tím pádem zoufalém probuzení je třeba u ledničky dokončit
to, k čemu ve snu nedošlo! Velmi kruté jsou také sny majetnicky založených jedinců. První cena ve
Sportce je jistě fajn, ovšem pouze do probuzení. Následné přepočítávání kovových mincí v peněžence zpět
do snu ještě nikoho nevrátilo. Ba naopak, do rána již naštvaností oka nezamhouřiti nelze.
Je ale také pravda, že má-li usínající černé svědomí, může být pro něho drnčení budíku opravdovým
vysvobozením. Pouta nezaklapla, vystřelený projektil nedolétl, pronásledující auto se rozplynulo jako pára
nad hrncem.
Dívám se z okna. Zase proletuje ten blbý sníh, teploměr ukazuje pod nulou a na zítra hlásí náledí!
Přivírám oči a sním o teplém slunci, tričku s krátkým rukávem, kraťasech a sandálech…
(mn)

KLIDNÉ PROŽITÍ
VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ
A BOHATOU POMLÁZKU
VÁM PŘEJE
Obecní úřad Hořičky.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Redakční uzávěrka čísla je vždy k 25.kalendářnímu dni v měsíci. Připomínky, náměty nebo Vaše názory lze předat na OÚ, nebo je
zasílejte e-mailem na adresu neumann@horicky.cz . Autorem příspěvků označených (mn) je M.Neumann. Počet výtisků - 222 ks.
Výtisky jsou neprodejné a slouží k bezplatnému informování občanů.
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