HOŘIČSKÝ ZPRAVODAJ
ROČNÍK : XIX

OBECNÍ ÚŘAD HOŘIČKY
www.horicky.cz

květen 2018

ŽIVOTNÍ VÝROČÍ:
Grosspitschová Marie
Řezníčková Helena
Bugalová Marie
Hofmanová Julianna

Hořičky
Hořičky
Hořičky
Hořičky

90 let
86 let
81 let
80 let

Přejeme životní pohodu a mnoho zdraví do dalších let!
(mn)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SLOVO STAROSTY
V téměř každém zpravodaji žádáme občany o třídění odpadu na štěpkování a biologicky rozložitelného
odpadu. Přesto jsou do bioodpadu stále odkládány větve, křoví, prkna, rozbité dřevěné palety apod.
Náklady na likvidaci těchto odpadů hradí obec ze svého rozpočtu, a pokud bioodpad předáváme na
kompostárnu k dalšímu využití, stojí nás jeho likvidace 1,30 Kč/t + doprava. Jestliže nám jej ale na
kompostárně z výše uvedených důvodů nepřevezmou, musíme ho předat na skládku, kde zaplatíme ale již
450,- Kč/t + doprava. Prosíme vás tedy opět o zodpovědné třídění tohoto odpadu !!!!!
PŘEHLED PLÁNOVANÝCH AKCÍ 2018
19. – 20.5.
26.5.
26.5.
16.6.
23.6.

30.6.
6.7.
6.7.
13.7.
14.7.
20.7.
28.7.
11.8.
1.9.

Hořičská pouť s ohňostrojem
Okrsková soutěž SDH – hřiště Hořičky
Zveme rodiče a děti do přírody – pořádá Pechanec
Soutěž družstev SDH v požárním útoku – pořádá SDH Hořičky
Oslava 100 let vyhlášení ČSR – setkání občanů u dvou lip, koncert
Červenokostelecké dechové hudby, prolézací centrum pro děti, večer hudební skupina
MINIMAX
Pěnice ze České Skalice – Mečov, pořádá OPS Z babiččina kapsáře
Hraje a zpívá Studio – Mečov, pořádá OPS Z babiččina kapsáře
Kdo má kolo, jede s námi – cca 20 km, pořádá Pechanec
Divadlo Na tahu – Mečov, pořádá OPS Z babiččina kapsáře
Folklorní festiválek – hřiště Hořičky, pořádají Přátelé českého a moravského folklóru
Hořičky – Křižanov o.s.
Hudební skupina The Brownies – Mečov, pořádá OPS Z babiččina kapsáře
Touláme se s dětmi přírodou – pořádá Pechanec
Pivní slavnosti a soutěže a country skupina TENDR – hřiště Hořičky, pořádá Pechanec
Prázdniny skončily – hudební skupina Duha

Jednotlivé akce budou samozřejmě zveřejněny ve zpravodaji, na webových stránkách obce a plakátech.
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OKÉNKO ZŠ A MŠ HOŘIČKY: (převzato bez redakčních úprav)

více o škole na www.skolahoricky.cz

Okresní kolo OVOV
V pátek 13. dubna se v Polici nad Metují konalo okresní kolo OVOV v pětiboji. Mladí sportovci z
I. a II. stupně naší školy (celkem 25 závodníků) bojovali v těchto disciplínách – trojskok, přeskok přes
švihadlo, hod medicinbalem, kliky a volitelně běh na 1000m nebo dribling. Jako tradičně se naše děvčata
a chlapci nezalekli velké konkurence a tvrdě soupeřili s žáky z 8 škol našeho okresu (celkem 170
závodníků).
Náš 8členný tým obhajoval loňské prvenství, ale v mladší sestavě – Valerie Čepelková, Kateřina
Krumpholzová, Aneta Sýkorová, Natalie Kovalová, Vratislav Hejný, Šimon Adam, Ondřej Řehák a
Vojtěch Skuhravý. Přes nepřízeň podmínek zabojovali tak, že při vyhlašování ani uvěřit nemohli.
Neobhájili, ale 2. místo a postup do kraje byl splněný sen a vypuklo nefalšované nadšení.
Největších úspěchů mezi jednotlivci dosáhli Denisa Hamříková (ročník 2003), která získala stejně
jako vloni zlato a postup do krajského kola. V ročníku 2005 se umístil na 2. místě Vojtěch Skuhravý a na
3. místě Ondřej Řehák. Ve stejném ročníku děvčat obsadila 3. místo Valerie Čepelková. Mezi nejstaršími
chlapci získal bronzovou medaili Dominik Tichý.
Za předvedené výkony děkujeme a přejeme hodně úspěchů v krajském kole!
Mgr. Monika Zelinková, učitelka 2. st.

Mateřská škola Hořičky oznamuje,
že zápis dětí bude probíhat
14.5.2018 od 8h do 12h.
K zápisu přijďte s dítětem a s sebou přineste vyplněnou
přihlášku potvrzenou dětským lékařem, rodný list dítěte
a občanský průkaz zákonného zástupce. Přihlášku si můžete vyzvednout v MŠ,
nebo si ji můžete stáhnout z webu školy.
Kritéria přijímání najdete na webu školy.
Kontakt MŠ: 775 424 575. Případně ředitel ZŠ a MŠ: 774 879 020
web školy: skolahoricky.cz
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VÝŠLAP DO PŘÍRODY PRO MALÉ I VELKÉ
Zveme malé turisty a jejich rodiče na výšlap do přírody

v sobotu 26.5.2018
13,30 hodin odjezd autobusem z Hořiček – Slatina nad Úpou (křižovatka Špetlův dub), dále
pěšky Boušín kostel – studánka - Boušínská lávka (600m) - Stolínské vodopády (600m) –
Stolín restaurace u Pešíků (900m) – autobusem na Žernov rozhledna – pěšky Žernov –
Rýzmburk (700m) – autobusem na Hořičky.
Obujte dobrou obuv a přibalte veselou náladu!!!
Dospělí 80,- Kč, děti zdarma.
Z důvodu zajištění vhodného autobusu dle počtu přihlášených se zájemci mohou hlásit do
16.5.2018 na obecním úřadě u p. Volfové nebo telefonicky 775 083 401.
OPS Pechanec
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ZE ŽIVOTA OBCE
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Děkuji. Jedním krátkým slovem toho lze tolik říct. Třeba že žasnu nad dobrým srdcem dalších a
dalších lidí, kteří stále ještě nosí na obecní úřad vlnu na pletení ponožek pro staré a nemocné lidi.
Jednou to je plná krabice od televizoru, podruhé menší igelitová taška a potřetí zase taška velká.
Vždyť první prosba byla zveřejněna v našem zpravodaji v dubnu 2014. Vím, že Vaše zásoby
nejsou nevyčerpatelné, a tak jsem si již ani netroufal poprosit o další vlnu. Věřte, že broumovské
pletařky z Českého svazu žen ale pletou neúnavně stále dál a jsou vděčné za jakékoliv množství. A
tak všem minulým a případně i budoucím dárcům znovu jen krátce a upřímně říkám: „Děkuji!“
Kulturní, sportovní a společenské akce v nejbližším okolí. Již několikrát jsem na tomto místě i
na internetových stránkách obce komentoval záplavu různých pozvánek na akce všeho druhu
v různých městech nebo obcích. Pořadatele plně chápu, že se snaží zajistit co nejvyšší účast, ale
s těžkým srdcem musím těmto zprávám čelit, aby byla zachována idea, že do zpravodaje i na web
budeme dávat pouze informace, které se bezprostředně dotýkají naší obce a jejich místních částí.
Pokud máte zájem a přístup k internetu, hledejte přehled plánovaných akcí např. na
www.barunka.org, www.zernovskybajk.cz, www.centrumrozvoje.eu, www.vilacerych.cz.
Změna ordinačních hodin. Od 1.5.2018 dochází ke změně ordinačních hodin našeho praktického
lékaře MUDr. Aleše Zlámala. Zcela se ruší páteční ambulance na Hořičkách a v tento den můžete
lékaře navštívit pouze v ordinaci ve Chvalkovicích v době od 6:15 do 10:00 hodin.
Obecní vlajka. S blížícími se dovolenými a prázdninami je na místě zmínit připravovaný zápis do
České knihy rekordů pod názvem Obecní vlajka v nejvíce státech světa. Na jaře jsme doplnili
fotogalerii na našich internetových stránkách o další země (v rámci Evropy Chorvatsko, Německo,
Portugalsko, Řecko; mimoevropské státy Kambodža, Kanada, Kolumbie, Laos, Maroko, Rusko,
Thajsko), k dispozici máme Kazachstán i první část fotografií z Jihoafrické republiky a vlajka je
nyní také v Maďarsku. Ještě je stále mnoho zemí (i nedalekých), kam se třeba chystáte vyrazit.
Nemáme například paradoxně sousední Polsko, chybí nám běžně navštěvované země Beneluxu,
státy bývalé Jugoslávie, Rumunsko, Bulharsko apod.
(mn)

FEJETON POD ČAROU
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

CHŮZE
Na první krůčky vlastních dětí se naprosto pochopitelně těší každý rodič. Chůzí se jejich miminko posouvá do
vyšší kategorie a je možné vykonávat mnoho aktivit, při kterých je kočárek spíše na obtíž. Proč s ním jezdit po
parku, když se tam nechá dojít po svých? Proč se s ním trápit v hlubokém sněhu, když lze malého chodce snadno
poponést na upravenější plochu? Samozřejmě tím ale rodičům končí i určité období bezstarostnosti, během kterého
platí jednoduchý zákon: „Dítě položené do postýlky se zde nachází po libovolně dlouhou dobu.“ Zároveň je třeba
mít ale na zřeteli i druhou větu zákona: „S narůstající dobou strávenou v postýlce bez zásahu rodičů se výrazně
snižuje osobní pohoda malého jedince. Teplé se stává studeným, pocit úlevy v bříšku nahrazuje pocit diskomfortu
v plenkách.“
Pohybující se dítě má ale svá specifika. 1) Dokáže vyvinout poměrně vysokou rychlost. 2) Zpravidla
nepotřebuje časově významnější přestávky na oddech. 3) Směr pohybu bývá na základě fungujících zákonů
schválnosti vždy opačný, než ve kterém ho hledá rodič s počínajícím zoufalstvím. Nezanedbatelným aspektem je i
čas potřebný k nabrání nových sil. Zatímco malému jedinci hořícímu touhou po poznání svého blízkého i
vzdáleného okolí postačí řádově sekundy, energii rychle ztrácející rodič nebo dokonce prarodič prahne po
odpočinku, který bude trvat v lepším případě několik minut, v horším případě se ale bude jednat o jednu či více
čtvrthodin.
Situace se výrazně začne měnit po seznámení se s novými informačními technologiemi. Tablet, mobil v ruce
nebo monitor na stole způsobují u malého neposedy poměrně rychle degeneraci pohybového ústrojí, slibně se
rozvíjející centrum řeči začíná stagnovat a komunikace se omezuje jen na několik základních frází. Většinou se
jedná o jednoslabičné výkřiky: „Ne, ano, uhni.“ Výsada lidského rodu, tedy vzpřímená chůze, je krátkodobě
využívána zpravidla jen v rámci objektu, který je pokrytý signálem WiFi. Na přesun z postele na toaletu a zpět
obvykle postačí pár nemotorných kroků. Trochu smutný scénář, co myslíte?
(mn)
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KŘÍŽOVKA (minulé řešení: I J. Zeyerovi se líbilo pěkné prostředí Hořiček.)
autor: Luděk Rudiš
Tajenka – Znění tajenky je opět ve stylu retro a pamětníkům tak připomene doby dávno minulé.
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Vodorovně:
A – SPZ Prahy, dveřní
závěs, chemická značka
hliníku, jižní plod
B – ukazovací zájmeno,
předložka, škůdce oděvů,
zkr. kamionové dopravy,
části vozů
C – zkr. časopisu Mladý
svět, 1. díl tajenky,
arabské mužské jméno
D – německé mužské
jméno, místo kam
nedopadá světlo, zbytek po
vymláceném obilí
E – MROU, MPZ
Španělska, ženské jméno,
druh zeleniny (bez čárky),
LL
F – MPZ Rakouska, část
vozu, 2. díl tajenky, otec
Libuše

G – TT, 3. díl tajenky, oblaka
H – domácky Antonín, 4. díl tajenky
CH – chemická značka kyslíku, nerozhodný zápas, vojenský pakt západních států, zkr. odborového svazu
I – KY, sklady obilí, cizokrajný pták, zkratka sovětské armády
Svisle:
1 – zkratka pro atmosféru, jeden ze smyslů člověka, proud
2 – neobuta, otáčivé části motorů
3 – dej půdě živinu, dej shůry dolů
4 – jméno učitele národů, jednotka rychlosti (v lodní dopravě), MI
5 – potápěj se, 2. pád podstatného jména dámy, mazlavá zemina (slovensky)
6 – T, písmen, nádoba na květiny
7 – chemická značka astatu, vychytralý člověk (lidově), chycen
8 – zdlouhavé, tamtu
9 – kusy ledu, odpočívám v noci, pytel
10 – kolem, ostrov ve Středozemním moři
11 – bodavý hmyz, chemický prvek značky Rn
12 – Olina, obojživelník, čidlo čichu
13 – zkratka bývalé Sjednocené arabské republiky, mořští ptáci, YSA

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