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OBECNÍ ÚŘAD HOŘIČKY
www.horicky.cz

květen 2012

ŽIVOTNÍ VÝROČÍ:
Macenauerová Marie
Grosspitschová Marie
Žďárská Marie
Menclová Ludmila
Řezníčková Helena
Kreslová Věra
Kožíšková Jaroslava

Hořičky
Hořičky
Hořičky
Hořičky
Hořičky
Mečov
Hořičky

89 let
84 let
83 let
82 let
80 let
75 let
70 let

Přejeme životní pohodu a mnoho zdraví do dalších let!
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
V H O Ř I Č K ÁC H
se uskuteční
dne:
hodin:

ve středu 16.5.2012
19:00 hod

místo:

Obecní hostinec - jídelna

PROGRAM:

1. Zahájení a kontrola usnesení
2. Volba starosty obce
3. Závěrečný účet obce za rok 2011
4. Výběrová řízení
5. Různé
6. Diskuse
PaedDr. Milan Neumann
místostarosta
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OKÉNKO ZŠ A MŠ HOŘIČKY: (převzato bez redakčních úprav)
Jaro je tady!
V pátek 30. března otevřela naše základní škola svou náruč pro veřejnost. V budově 1.stupně se konala
tradiční velikonoční akce, do které se zapojili všichni žáci i učitelé. Návštěvníci si mohli zakoupit
vkusné výrobky dětí evokující svátky Velikonoc za lidové ceny. V oblíbené čajovně byly k dostání
mazance a jiné skvělé dobroty. V řemeslné dílně bylo možné si vlastnoručně uplést pomlázku pod
bedlivým vedením lektorů. Nezapomnělo se ani na kulturu. V hudebním a literárním programu zazářili
žáci 1. i 2.stupně. Oči návštěvníků potěšila výstava žákovských fotografií, která byla zároveň soutěží o
nejlepší fotografii. Zdařilá akce „Jarní radovánky“ nezůstala svému názvu nic dlužna.
Mgr. Iveta Faltová

Velikonoční turnaj ve stolním tenisu
2. a 3. dubna byl na 2. stupni pořádán tradiční turnaj ve stolním tenisu. Hráči byli rozděleni do dvou
kategorií - dívky a chlapci. Hráček se zúčastnilo 12, chlapců bylo 14. V příjemné sportovní atmosféře
zvítězil David Zouhar z 8.třídy, na druhém místě skončil jeho spolužák Patrick Boekhout a bronz
získal nováček ze 6. třídy talentovaný Václav Novotný. Po napínavých soubojích si zlatou medaili
odnesla Larissa Boekhout, na druhém místě se umístila Nikola Lendelová, na třetím Amálka
Grosspitschová - všechny medailistky jsou z 8. třídy. V exhibičním vystoupení se pak spolu utkali
vítězové obou kategorií.
sportovní komise 2. st.

Baletní představení v Hradci Králové
V úterý 17. dubna odjeli žáci 2.stupně na baletní představení do Hradce Králové. Ve velkém sále KC
Aldis vystoupil profesionální baletní soubor z USA Ballet Magnificat s představením The Prodigal
Journey. Toto taneční uskupení sídlí v Jacksonu, hlavním městě amerického státu Mississippi. Bylo
založeno v roce 1986 paní Kathy Thibodeaux. Jeho současným uměleckým ředitelem a hlavním
choreografem je tanečník českého původu Jiří Sebastian Voborský - rodák z Ústí nad Labem.
Představení inspirované dojemným příběhem o marnotratném synovi obsahuje prvky klasického
baletu, ale je doplněno i o jazzovou hudbu, swing a charleston. Po vystoupení bylo umožněno
zvídavým a odvážným žákům se ptát na zajímavosti kolem profesionálního baletu, zkusit si některé
baletní kroky a figury. Na závěr se umělci s dětmi fotografovali a povídali si v neformálních
skupinkách. Byl to opravdový svátek ladnosti, elegance a „světovosti“. Díky do USA.
Mgr. Iveta Faltová

Pozn.: Sběr starého papíru plánujeme na konec června 2012 – více v příštím zpravodaji
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ŽÁDOST – fotografie kina
Pro vydání brožury o kině na Hořičkách potřebujeme fotografii kabiny
kina před rekonstrukcí v roce 1980 (dvůr pohostinství). Pokud vlastníte
nějaké foto ze dvora hospody a máte ho ve svém fotoarchívu, prosím,
ozvěte se na telefon 603 170 043 nebo přineste na obec. Fotografie Vám
bude po okopírování samozřejmě vrácena.
Velmi rádi vítáme i jiný materiál, který by přiblížil historii kina Hořičky.
Děkujeme. Luděk Rudiš
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PODĚKOVÁNÍ
Chtěla bych touto cestou poděkovat paní Mirce Lorencové, která v zimě prohazovala zasněžený
přístup k mému domečku, abych nezůstala odříznutá od lidí a života v obci. Za to jí patří velké
poděkování.
Milena Strakatá, Chlístov
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NAPSALI NÁM
Dobrý den.
Jako sběratele pohlednic mě velice těší, že jste obnovili vydávání pohlednic Hořiček. Ještě bych si
přál, abyste na další pohlednici již dali i znak Hořiček, který jste vybrali v minulém roce. Vše jsem
sledoval na Vašich krásných webových stránkách.
Naše rodina pochází ze Lhoty pod Hořičkami, na Hořičky jsme chodili do školy a nyní, i když tam
jezdíme především na hřbitov, sledujeme, jak se obě obce postupně mění k lepšímu, a obdivujeme
krásné okolí, které máme jako děti proježděno na kole křížem krážem.
Přeji vše nejlepší.
Ing.P.B., Hradec Králové
Pozn.redakce: Předchozí řádky nás velmi potěšily, a protože platí, že sdělená radost je dvojnásobná
radost, chceme se o ni touto cestou s vámi podělit. Máme příjemný pocit z toho, že díky internetu
mohou i vzdálení „přespolní“ sledovat dění v naší obci. Uvedený mail je ostrůvkem naděje v moři
dnes tolik moderní kritiky.
(mn)

ZE ŽIVOTA OBCE:
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________















V sobotu 9.6.2012 provede společnost Marius Pedersen mobilní svoz nebezpečných
odpadů. Leták s kompletním výčtem odebíraných fujtajblů máme připravený do
červnového zpravodaje. Odolejme touze uklidit si u sebe za cenu toho, že staré pneumatiky
šoupneme do příkopu nebo pod smrček na kraji lesa. Termín se rychle blíží.
Na obou úředních deskách ( 1.“papírová“ vedle vchodu do obecního úřadu,
2.“elektronická“ na našich internetových stránkách ) umísťujeme důležité informace, která
vám mohou ušetřit spoustu starostí. Aktuálně vás i prostřednictvím zpravodaje
upozorňujeme na změnu v cestovních dokladech platnou od 26.6.2012. Zjednodušeně
řečeno - i měsíční kojenec musí mít pro cestu do zahraničí svůj pas nebo občanský průkaz.
Ministerstvo financí se opět chopilo erární pokladničky, a tak můžete v nejbližších dnech
očekávat ve své poštovní schránce složenku na úhradu daně z nemovitosti na rok 2012.
Tisková zpráva České daňové zprávy je opět vystavena na zmiňovaných úředních deskách
a získáte z ní praktické informace – dokdy platit, kde zaplatit i přátelskou radu, že za
úhradu se zpožděním 4 dny a více hrozí úrok z prodlení.
Většina z nás zřejmě zaregistrovala stavební úpravy na kruhovém objezdu u Mountfieldu
v Jaroměři – Na Špici. S kolonami vám bohužel nepomůžeme, avšak na www.oredo.cz
(Organizátor REgionální DOpravy Královéhradeckého kraje) jsme alespoň vyčetli, že
rekonstrukce objezdu bude probíhat až do 31.května 2012. Cestujete-li přes Jaroměř
autobusem nebo vlakem, mnoho dalších informací můžete získat na výše uvedeném webu.
Nemáte-li doma internet, připomínáme, že v naší knihovně je k dispozici bezplatně.
Pochvalu si zaslouží brigádníci z týmu malé kopané FK Hořičky 07, kteří nelenili a
v sobotu 21.dubna věnovali svůj volný čas úklidu sportovního areálu včetně šaten. Odvážně
se pustili i do nátěru chatky, který úspěšně zvládnuli. Do nadcházející sezóny jim přejeme
mnoho bodů, málo zranění a bohatou diváckou podporu.
Ať chceme nebo ne, internet vládne dnešní době. Díky němu stoupá povědomí o naší obci
(např. článek Napsali nám – viz výše). S potěšením registrujeme narůstající počet
návštěvníků našich webových stránek. Stará verze (v provozu od března 2007 do poloviny
září 2010) měla více než 11.600 přístupů. Ovšem nová grafická podoba od 11.září 2010 do
dnešních dní zaznamenala cca 9.700 návštěvníků! Čísla nás zavazují a všem čtenářům
tímto děkujeme za jejich přízeň.
Ve víru událostí jsem v minulém zpravodaji zapomněl napsat obvyklé přání klidných
Velikonoc. Pro případ, že by se podobný výpadek zopakoval, vám tímto přeji odpočinkové
květnové svátky, dětem na vysvědčení samé jedničky, hezkou dovolenou, slunečný podzim
a štědré Vánoce. A aby to bylo jedním vrzem tak také hodně zdraví do nového roku.
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FEJETON POD ČAROU:
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NEZAMĚSTNANOST aneb ZAPLAŤ PÁMBU ZA BRUSEL
Nezaměstnanost je prevít. Už jenom proto, že existuje. Nechci se ale tady a teď věnovat laciným
tématům ve smyslu: „Kdo chce, práci si najde“ nebo „Nepřizpůsobiví a systém sociálních dávek“.
Přemýšlím o příčinách jejího růstu a nepříliš růžové budoucnosti. Obyvatel přibývá a počet uchazečů
na jedno pracovní místo tedy také. A hlavně – zvyšujeme produktivitu práce, všechno automatizujeme.
Dříve se ručně kosilo, ručně vázalo i ručně mlátilo. I ten chleba se do pece vsadil ručně. Dnes jeden
kombajnér zvládne za den lán obilí a v pekárně obsluha automatické linky u pultu s ovládacími prvky
připomíná Mozarta nad klaviaturou piana, ale napeče přitom pro půlku Prahy.
Věhlasné světové kapacity hledaly východisko z krize, ale marně. Naivně se snažily navyšovat
výrobu, řešení hledaly v hospodářském růstu zemí. Spása nepřišla ani z Ameriky ani z Ruska. Ba i
expandující Čína narazila. Vraťme se tedy zpět k nadpisu. Zaplať Pámbu za Brusel. Ano! Tady sedí ti
géniové, stratégové přinejmenším evropského růstu, spasitelé eura. Zde jsou kandidáti na Nobelovy
ceny za ekonomii, největší z největších; nejlepší z nejlepších. A jakým způsobem se rozhodnuli zatočit
s nezaměstnaností? Až dětinsky jednoduše. Z davu lidí bez práce uděláme dav úředníků! Jedna divize
bude vystavovat pasy a občanské průkazy nemluvňatům, vytvoříme zvláštní odbor pro kontrolu tvaru
dovážených okurek, zřídíme speciální komanda s krycím názvem „Apartmán“, jejichž členové budou
provádět razie v drůbežárnách (zejména polských), zda mají slepice dostatek místa v klecích a nebo
vepřínech po celé Evropské unii, aby zjistili, jestli čuníci mají ve výběhu kámen na drbání. Čistší a
příjemnější práci budou mít úředníci, kteří budou schvalovat vodovodní baterie ve školních nebo
závodních jídelnách. Jejich blahosklonné kývnutí a podpis na protokole bude jistě korunován
svíčkovou se šesti knedlíky.
Nevím, na jakém rautu v Bruselu vznikla tato geniální myšlenka. Vnitřně si ale myslím, že se ho
v utajení a s falešnými průkazy na krku zúčastnili i naši lobbisté, kteří jsou minimálně o třídu výš než
eurokomisaři. Je docela dobře možné, že se jednou tato teorie potvrdí a nálepku ekonomických mágů
získáme my - Češi. Vyhlášení kmotři a šibalové již nyní možná tajně zakládají různé akciovky nebo
společnosti s ručením omezeným, aby obratem získali zakázky na vyhodnocování hrbolatosti mrkve.
Je pouze otázkou času, kdy se jim, kromě evropských peněz, podaří získat ještě dotace od úřadů práce.
Váhám, zda mám tento fejeton dávat na naše webové stránky. Je zde reálné riziko, že se dostane do
rukou amerických finančníků nebo asijských tygrů, kteří by mohli zatoužit po našich velmistrech.
Museli by je ale asi unést; ono je jim totiž u nás moc dobře.
(mn)

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 - 220
ks. Výtisky jsou neprodejné a slouží k bezplatnému informování občanů.
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