HOŘIČSKÝ ZPRAVODAJ
OBECNÍ ÚŘAD HOŘIČKY
www.horicky.cz

ROČNÍK : XV

duben 2014

ŽIVOTNÍ VÝROČÍ:
Kudera Vladimír

Hořičky

82 let

Přejeme životní pohodu a mnoho zdraví do dalších let!
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Členové SDH Hořičky
provedou v sobotu dne 26.dubna 2014

sběr železného šrotu
v místních částech Hořičky, Chlístov, Nový Dvůr.
Šrot připravte den předem na obvyklá stanoviště. Netřeba nabádat, aby hromádky, které přinesou zisk do
hasičské pokladny, zůstaly pod bdělým dohledem. Mohlo by se stát, že staré haraburdí skončí na
nesprávném vleku a zisk z jeho prodeje v nesprávné peněžence.

SDH Hořičky vás zve na

tradiční pálení čarodějnic
30.dubna 2014 U SPORTOVNÍHO HŘIŠTĚ
Sraz účastníků ve 20 hod u obecního úřadu,
odkud se lampionový průvod přesune ke hřišti, kde bude provedeno zapálení hranice.
Zda bude součástí večera i ohňostroj zjistíte nejlépe osobně na místě.
Roští z jarního prořezu vozte na louku u hřbitovní zdi. Likvidaci tohoto
materiálu provedou hasiči samostatně!
Pro pálení čarodějnic bude postavena hranice pouze z klád. Děkujeme za
pochopení.
(mn)
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ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE V HOŘIČKÁCH
se uskuteční
dne:
hodin:
místo:

pondělí 14.4.2014
19:00 hod
obřadní síň obecního úřadu

Program bude stanoven a vyvěšen na úřední desce obecního úřadu a také na internetu.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

více o škole na www.skolahoricky.cz

Střípky z 1. stupně - březen
 Naši školu reprezentovali v okresním kole recitační soutěže Mladá scéna v Náchodě tito žáci:
Mertlíková Kristýna z 2. ročníku, Hartychová Nikola ze 3. ročníku, Lesk Filip z 5. ročníku,
Tylšová Hedvika z 5. ročníku a ze starší kategorie Miroslava Lorencová ze 7. ročníku. Všem
žákům děkujeme a držíme pěsti Mirce, která postoupila do krajského kola v Hradci Králové.
 První jarní kalendářní den jsme přivítali „prvním jarním“ sportovním utkáním ve fotbalu na
velkém hřišti. Vyrazili jsme po velké přestávce, s velkým nasazením jsme změřili své síly ve
fotbale, a kdo byl již unaven, zpestřil si slunečné dopoledne padákem či hrou na jelena.
 Další velký úspěch jsme získali ve výtvarné soutěži Českého zahrádkářského svazu na téma MOJE
OBLÍBENÁ ROSTLINA, kde naše žákyně Sabina Dvořáčková získala 2. místo v kategorii
polytechnických prací s výrobkem, který měl představovat vztah k oblíbené rostlině.
 A co ještě děláme? Připravujeme výrobky a výzdobu na školní velikonoční akci, na kterou vás
srdečně zveme...
učitelky 1. st. ZŠ

*************************************************************************************

Velikonoce ve škole
pátek 11.4.2014, od 13:30 do 16:30
budova 1. stupně ZŠ Hořičky
trhy – velikonoční dílny – cukrárna – vystoupení žáků
*******************************************************************
Ukázka dravých ptáků ve školce
Drželi jste někdy sovu nebo výra v ruce? My ano! Nevěříte?
Do školky přijela paní Mazuchové ze záchranné stanice se svými dravými ptáky. Děti viděly na vlastní oči
sovu Rozárku, malou sovu pálenou Štěpánku, výra Bubáčka, káně Terezku, orla Pepu a krkavce Karkulku.
Paní sebou přivezla na ukázku i malou fretku, o kterou se jedna holčička nedokázala doma postarat, a tak
se toto milé, ale zato trochu páchnoucí zvířátko ocitlo také v záchranné stanici.
Děti si z této ukázkové akce odnesly nezapomenutelné zážitky, neboť si mohly některé ptáky podržet na
ruce, prohlédnout si je zblízka, pohladit po bříšku, protože ptáky nesmíme hladit po zádech. Dozvěděly se
také, že ptáci mají uši, že nemají zuby, proč mají tak velké drápy, zda jim dorůstá peří, čím se vlastně živí
a kde žijí, co udělat, když najdou poraněné zvířátko či ptáka.
Paní Mazuchové patří velké poděkování za její práci, za předváděcí ukázky a předávání znalostí a
zkušeností právě malým dětem, které si toto určitě budou pamatovat.
J. Žďárská - vedoucí učitelka MŠ
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PROSBA
Úvod je jako z čítanky. Za devatero horami, za devatero řekami žije jedna pohádková
babička s dobrým srdcem a pracovitýma rukama. Zcela nezištně plete teplé ponožky, které
následně rozdává starým lidem v nemocnicích a domovech důchodců, aby je nezábly věčně
studené nohy. Jediné, co ke své činnosti potřebuje, jsou jakékoliv zbytky vlny. Máte-li
stejně dobré srdce a nepotřebnou vlnu, přineste ji, prosím, na obecní úřad. Osobně ji
předám do zmíněných rukou. Za obdarované předem děkuji.
(mn)
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ZE ŽIVOTA OBCE






OBČANÉ, PŘIPOJTE SE! Pokud máte hotovou kanalizační přípojku ke svému objektu nebo
jste příslušní k trase č.3 (od koloniálu směrem ke školce, od paní Tylšové směrem ke školce,
pokračování dolů směr Duškovi), můžete se začít připojovat na kanalizaci. Napojení musí být
na přímo, tedy bez různých stupňů předčištění (jímky, septiky, domácí ČOV). V případě
dotazů se obracejte na obecní úřad. Jestliže toto napojení nezvládnete vlastními silami,
můžeme vám vypracovat cenovou nabídku a následně pomoci se zajištěním prací i vlastního
připojení.
KONTEJNERY. Již děti ve škole vědí, co je PET láhev, plast nebo sklo. Stejně tak dobře
vědí, že tyto věci se vkládají DO kontejnerů. Ono totiž položit učebnice VEDLE aktovky, nalít
polévku VEDLE talíře nebo si sednout VEDLE záchodové mísy není úplně ideální. Jako
nepochopitelné se nám tedy jeví, že někteří lidé přicházejí ke kontejnerům a začínají „trousit“.
Tu starý vysavač, jindy zase nepotřebný videopřehrávač nebo čelní sklo z automobilu. Mezi
stále oblíbenější triky „trousičů“, kteří chtějí mít doma čisto, patří vložení plastů i skla do
jednoho pytle a jeho nenápadné odložení u kontejneru. Však on si s tím mým odpadem někdo
poradí. Neporadí, jen se nám vytváří okolo kontejnerů nepořádek a naštvaní lidé. Apeluji tímto
na zatím neznámé „dárce“. Když přijedete k čerpací stanici pro benzín, také byste neřičeli
blahem, pokud by vám k němu obsluha přidala do nádrže i pár litrů nafty. Stejně tak na tom
jsou zpracovatelé plastu nebo skla. Opakování je matka moudrosti, proto mi dovolte jedno
moudro. Do kontejnerů na sklo (natož vedle nich) nepatří autoskla, skla s drátěnou vložkou
nebo porcelán. Pro vkládání tabulového skla slouží štěrbina v plastovém kontejneru. Nevejde-li
se do ní tabule, rozbijte ji na menší kusy. Chtěl bych doufat, že se takto nechovali naši
spoluobčané ale někdo cizí, ale obávám se, že mé doufání je naivní.
HOSPODA. Tak máme za sebou seznamovací akci, při které se štamgasti a nový hostinský
vzájemně oťukávali. Podle prvních ohlasů bylo první pivobraní úspěšné. Dokonce natolik, že
někteří pivachtiví zákazníci hodlali využít pohostinnosti i v průběhu týdne, ovšem někdy
narazili na nepohostinně zamčené dveře. Tady selhal marketing, reklama i vzájemná
komunikace. Zjišťovali jsme pro Vás otevírací dobu i podrobnosti rozjezdu. Vězte, že první
varianta provozní doby je již zveřejněná na internetu a doufám, že v době distribuce zpravodaje
bude i za oknem hostince. Rozhodně se nejedná o dogma a pan hostinský je přístupný téměř
jakékoliv změně, která povede ke spokojenosti hostů. Plný provoz začne 11.dubna.
(mn)

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

OPS Pechanec Vás zve
na turistickou toulku přírodou
Kdy a kde: V sobotu 26.4.2014
Sraz účastníků před obecním úřadem ve 13,30 hod

Kam:

Boušín – Slatinské Končiny – Mečov –Kalousov- Barunčina vyhlídka
(délka trasy – 6,5 km)

Pro koho: Vhodné pro mládež, děti s doprovodem , trasa je sjízdná i s kočárky
Program: Součástí výletu bude prohlídka Boušínského kostelíka, studánky se zázračným pramenem
vody a mečovského Kurníku.
Přeprava účastníků na Boušín bude zajištěna.
Doporučujeme dobrou turistickou obuv, občerstvení a dobrou náladu.
Prosíme 21.-25.4.2014 o informativní oznámení o účasti z důvodu zajištění dopravy.
Tel. 608 056 367 (paní Lorencová), tel. 776 616 249 (paní Janischová).
V případě nepříznivého počasí bude akce přesunuta na 3.5.2014.
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KŘÍŽOVKA
(tajenka – téma kosmonautika)
minulé řešení: Kačer, Řezníček
A
Vodorovně
A – 1.díl tajenky, PK
B
B – sportovní zkratka, zbraň
C
indiánů, primáti, rozruch
C – zn. sovětských nákl.autoD
mobilů, noční pták, ER,
zkr.krátkých vln (obráceně) E
D – kdo orá půdu, smůla (lid.),
F
ženské jméno, SPZ Náchod
E – 3.díl tajenky, DVÍ, B
G
F – MPZ Itálie, osobní zájm.,
klokotající varem, cizí žen. H
jméno, soví citoslovce
CH
G – zákaz, jižní plod, cross
(foneticky)
H – jiní (bez 1.písmene), táhne vlak

autor L.Rudiš
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

CH – usazenina, mycí prostředky, 4.díl tajenky

Svisle
1 – římsky č.10, skočit, předložka
Klidné prožití velikonočních
2 – knižní nakladatelství, podnik v Rožumberku (dříve)
3 – zn.letadel konstruktéra Iljušina, čínský vůdce, inic.Boženy
svátků a bohatou pomlázku
Němcové (obráceně), mazlavá zemina (slovensky)
přeje Obecní úřad Hořičky.
4 – dvojhlasy, zkr.čes.výzkumného ústavu, SPZ Ústí n.L.
5 – UK, mluva zpěváka, železo
6 – bez bot, MPZ Španělska, pohyby nohou
7 – část dějin, okovaná nádoba
8 – horská louka, římsky 500, SPZ Ústí n.O., SPZ Mělníka
9 – popěvek, souhlas, MPZ Rumunska, volání o pomoc
10 – označení bílého člověka (dříve v Indii), cizí zn. motocyklů
11 – asfalt, člen kočovných nájezdníků, I Í
12 – 2.díl tajenky, VR
13 – nabručený člověk, citoslovce bolesti
_____________________________________________________________________________________

FEJETON POD ČAROU:
MÁMA MELE MASO
Málo místa motivovalo mocně mé myšlenky. Mohu moudře meditovat místo mizerných minidílek?
Možná. Mám makat, mučit mozek? Musím. Mávám mé minulosti. Moje milované „M“ – můj miláček.
Muzikanti mručí Mozartovy melodie mačkajíce mokré mikrofony, mistrovská muzika! Mouchy mlsají
mošt, máslo, mazanec; mizerné mrchy! Mumlám: „Minimalizace mrazem!“ Mladík mrzutě mýtí mýtinu,
mramorový mrak mučivě mrholí. Muž mimořádně mizí mlhavým marastem míjeje muflony. Mizerná,
mučivá meditace = mletí mastného masa. Musím množit myšlenky, masíruji mozek milosrdnou
matonkou! Mínus. Měním moji motivaci. Mám má milovaná minidílka. Milan
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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 - 226 ks.
Výtisky jsou neprodejné a slouží k bezplatnému informování občanů.
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