HOŘIČSKÝ ZPRAVODAJ
OBECNÍ ÚŘAD HOŘIČKY
ROČNÍK : VIII

KVĚTEN 2007

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU:

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE V HOŘIČKÁCH
MÍSTO: Pohostinství Hořičky - jídelna
DATUM: 9.5.2007 (středa)
ZAČÁTEK: 19:00 hod

PROGRAM:
1 - Zahájení a kontrola usnesení
2 - Závěrečný účet obce
3 - Dodatek č. 2 k územnímu plánu obce
4 - Majetkové záležitosti
5 - Různé
Ing. Zdeněk B r o ž
starosta
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OKÉNKO ZŠ A MŠ HOŘIČKY: (převzato bez redakčních úprav)
Akce













MŠ: březen – duben
odemykání země zlatým klíčem s písničkami a tanečky
odměňování dětí za sběr papíru, žaludů a kaštanů
zdobení mateřské školy jarními motivy
velikonoční výstavka v mateřské škole
výroba a předávání velikonočních přáníček
práce s netradičním materiálem a různými způsoby (malování na kameny,
malování dlaněmi na velký formát papíru – experiment, práce se slaným těstem –
velikonoční výrobky, malování křídami a cihlami na asfalt)
exkurze v dílně ZD Hořičky
delší vycházky (do Husích Krků, Mezilečí, Nových Dvorů – děti se seznamují
s okolím a s přírodou)
nastoupily 2 nové děti do mateřské školy – je tedy plný stav – 25 dětí
nadále přijímáme přihlášky dětí pro školní rok 2007/08 – rodiče i děti se
seznamují prostředím mateřské školy
výpravná expedice za objevováním tajemství lesa – děti si tuto výpravu nazvaly
„Výpravná expedice u dvou šišek“ a plnily různé úkoly
Jaroslava Žďárská
ZŠ a MŠ Hořičky ve spolupráci se ZUŠ v Úpici pořádají
„Májový koncert“,
který se bude konat
v pátek 18. května 2007
od 16,30h v budově II. stupně ZŠ.
Srdečně zvou žáci klavírního oddělení

Akce ZŠ: březen – duben
 jaro je v naší škole vždy ve znamení účasti v soutěžích (např. recitační soutěž,
matematický klokan, matematická olympiáda, Pythagoriáda, biologické soutěže,
dopravní soutěž, okresní přehlídky činnosti školních družin, soutěž Zlatá slova,
Čapkova Úpice, zahrádkářská soutěž, ...)
 lyžařský (cykloturistický) výcvik žáků 7. a části 8. ročníku (viz. minulé číslo
zpravodaje)
 žáci II. Stupně naší školy navštívili divadelní představení Lucerna v Červeném
Kostelci
 někteří žáci 9. ročníku byli prověřeni u přijímacích zkoušek na střední školy
 v celé škole proběhl školní slet čarodějnic
 žáci I. stupně uspořádali Den Země ve škole
 do ZOO Dvůr Králové n. L. zavítali žáci 7. ročníku (pomohli s úklidem a zároveň si
ZOO prohlédli - tradiční akce)
 vyšlo 2. číslo školní časopisu, který zatím nemá jméno
Mgr. Karel Dvořáček
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Sběr starého papíru
Ve dnech 7., 9. a 10.5. můžete do budovy I. i II. stupně ZŠ nosit starý papír v době od
6:30 do 16 hod. Odvoz bude proveden dne 11.5.2007.
Předem děkujeme.

NAŠI NOVÍ OBČÁNCI:
20.3.2007 - manželům Faltovým z Nového Dvora se narodil syn Jan
21.3.2007 - manželům Matuškovým z Hořiček se narodil syn Dominik
Přejeme hodně zdraví, štěstí a radosti z vašich dětí.

ŽIVOTNÍ VÝROČÍ:
Macenauerová Marie, Hořičky
84 let
Řezníčková Helena, Hořičky
75 let
Přejeme životní pohodu a mnoho zdraví.

INFORMACE:
KINO INFORMUJE
Filmy, které se budou promítat o prázdninách:
Vratné lahve, Obsluhoval jsem anglického krále, Kráska v nesnázích, Pusinky,
Asterix a Vikingové, Kvaska a další.

POPLATKY ZE PSŮ
Žádáme občany, kteří dosud nezaplatili poplatky na rok 2007,
aby je uhradili v hotovosti na obecním úřadu.

PŘIŠLO DO REDAKCE:
(pokračování)
Okénko do minulosti: Hořičky nebo Hořička? (převzato bez redakčních úprav)
Vedle dodnes existujících Hořiček na okrese Náchod to byly ještě dvě obce.
Hořičky (Hörwitzl) v okrese Český Krumlov na úpatí Boletické hory ve farnosti Boletce. V obci
bylo 31 domů a 130 obyvatel. (Topografický slovník – stav v roce 1870). Obec byla zlikvidována
v roce 1930 v souvislosti s budováním vojenského výcvikového prostoru Boletce.
Hořička v roce 1510, bývalá ves u Smrčku v okrese Chrudim uváděná v berní rule jako pustá ves
(Soupis a mapa zaniklých osad v Čechách , Roubík, Pha. 1595). Dnes z ní najdete na dobré
automapě pouze stejnojmenný rybník.
(V+J)
Redakce děkuje autorům za příspěvek.
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FEJETON POD ČAROU:
ÚČASTNÍCI SILNIČNÍHO PROVOZU

Toto téma se dotýká čím dál větší skupiny lidí. Někteří situaci vnímají jako aktivní účastníci
(řidiči nebo chodci), někteří jsou postaveni do role pasivních pozorovatelů (např.cestující
v autobusech, spolujezdci v autě nebo stopaři). První skupina lidí má situaci relativně ve svých
rukou nebo ve svých nohách. Řidič se standardní duševní rovnováhou nebude pokoušet osud a hrát
ruskou ruletu se semaforem nebo s protijedoucím dvacetitunovým kolosem. Stejně tak většina
chodců nespoléhá na neexistující schopnosti odkoukané od Batmana nebo Spidermana a nesnaží se
plavným skokem těsně minout nárazník, masku chladiče nebo kapotu evidentně silnějšího soupeře.
Je zbytečné snažit se na tomto místě apelovat na duševně nevyrovnané účastníky provozu. Snad
bych pouze vyjádřil přání, aby si pro vyzvednutí vstupenky na ARO vybrali nějaký málo
frekventovaný úsek silnice, aby si vyhlédnuli vskutku ztepilý dub či topol a pokud mají
nezvládnutelnou touhu pozměnit tvar karoserie svého auta, nechť tak konají sami. Není od nich
hezké, pokud mají v rukou několik „volňásků na jednotku intenzivní péče“ a snaží se je rozdat
ostatním.
Druhá skupina (tedy pasivní pozorovatelé) to má mnohem těžší. Nemožnost ovlivnit chod
událostí příštích je situace zajisté nezáviděníhodná. A tak se nám na sedadlech pro cestující honí
hlavou, zda se na silnici vejde náš autobus i s tím náklaďákem naproti či zda řidič opravdu usíná
nebo si chtěl jenom podrbat bradu o hrudník. Vím o případu, kdy stopaři zastavilo auto, po sto
metrech si jeho řidička vyzkoušela „válení sudů“ a milý stopař tak absolvoval jednu z nejkratších
cest svého života. Nezraněn, slušně poděkoval za svezení a odešel raději na blízkou zastávku
autobusu.
Potkáváme nepřeberné skupiny řidičů s různými povahami. Jedni slušní, druzí s chováním
divočáka. Většina ctí zákon a předpisy, někteří se však řídí pravidlem „tlusté peněženky“. Jsou tací,
kteří pro jízdu potřebují uvnitř auta muziku svou hlučností odpovídající startující stíhačce. O toto
klima se jim starají bedny velikostí blížící se přepravkám na zeleninu. Někdy jim dokonce padnou za
oběť i demontovaná zadní sedadla. Jsou tací, kteří celoročně svítí všemi světly, co jejich auto má. U
těchto jedinců jsem na vážkách, zda to dělají proto, aby všem ukázali, jakou že mají pěknou
nadstandardní výbavu nebo zda to je tím, že se jaksi nemohou vyznat v nepřeberném množství
páček, vypínačů, přepínačů. Jsou tací, kteří naopak zásadně neblikají, nesvítí nebo souvislou čáru
vnímají jako naváděcí čáru na letišti a snaží se ji úporně udržet přesně mezi koly. Jsou tací, kteří
jezdí přes obec padesát a přemýšlí o tom, že by se jim určitě nelíbilo, pokud by někdo kolem jejich
domu a kolem jejich dětí na chodníku svištěl stovkou. Jsou naopak tací, kteří by raději políbili
záchodové prkénko, než aby rychlost dodrželi. Oni jistě pospíchají na jednání příslušné komise,
která bude rozhodovat o tom, že v jejich klidné čtvrti bude osazena „třicítka“, nainstalovány
zpomalovací retardéry, aby ti ostatní „kreténi“ nerušili jejich pohodu a soukromí rychlou jízdou.
V knihách nebo v televizi se občas uvádí, že postavy jsou smyšlené a podobnost je čistě náhodná.
Nehledejme se tedy v předchozích odstavcích. A pokud ano, tak pouze proto, abychom se jako
aktivní či pasivní účastníci dostali bez úhony vždy do cíle své cesty.
(en)

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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