HOŘIČSKÝ ZPRAVODAJ
OBECNÍ ÚŘAD HOŘIČKY
www.horicky.cz

ROČNÍK : XV

leden 2014

ŽIVOTNÍ VÝROČÍ:
Mareš Jiří
Ryšavý Milan

Chlístov
Nový Dvůr

70 let
70 let

Přejeme životní pohodu a mnoho zdraví do dalších let!

KANALIZACE – 10.díl
S radostí mohu konstatovat, že k 20.12.2013 je veškerý potrubní rozvod, kanalizační šachty, čerpací
stanice a čistírna odpadních vod v souladu s platnou projektovou dokumentací „na svém místě“. Stalo se
tak dva měsíce před termínem stanoveným poskytovatelem dotace. Čeká nás ještě hodně práce především
s terénními úpravami, opravou cest, přípojkami k objektům, administrativou, uvedením do zkušebního
provozu a spuštěním celého systému. Během měsíce ledna, po zaměření posledních tras geodetickou
firmou, bude provedeno poslední vyúčtování a následně poslední fakturace od generálního dodavatele
stavby firmy VAKSTAV. Dnes víme, že skutečná fakturovaná částka bude nižší než nabídková cena
předložená při výběrovém řízení. Je to především dobrým vedením stavby, spoluprací s generálním
dodavatelem a kvalitně připraveným projektem.
Dovolte mi touto cestou poděkovat všem, kteří se na stavbě podíleli, ať už pravidelně každý den
samotnou dodávkou, dozorem nebo jen občas při pomocných a přípravných pracích, úklidu nebo
administrací projektu. Rovněž děkuji i všem spoluobčanům, kteří měli dostatek trpělivosti při vlastní
realizaci.
Na závěr mi dovolte popřát Vám jménem svým i jménem Obecního úřadu Hořičky do nového roku
2014 zdraví, klid, pohodu, osobní a pracovní úspěchy.
Jiří Lorenc
starosta
*************************************************************************************
Školská rada ZŠ a MŠ Hořičky Vás zve na TRADIČNÍ PLES
Termín: 25.ledna 2014 (sobota)
Místo: Hořičky - obecní hostinec
Začátek: 20 hodin
Vstupné: 70,- Kč
Hudba: Kosťa a spol.
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nekuřácký

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

více o škole na www.skolahoricky.cz

Vánoční florbalový turnaj
V úterý 26. 11. a následně ve čtvrtek 28. 11. 2013 se konal tradiční Vánoční turnaj ve florbale. V úterý
předvedla své umění s hokejkou a míčkem děvčata z druhého stupně. Ve čtvrtek pak rozžhavili
dynamickou hrou podlahu místní tělocvičny chlapci z 6. až 9. ročníku. Účastníci turnaje nastupovali do
turnaje v tříčlenných týmech - dva hráči v poli a jeden brankář. Děvčata vytvořila 4 týmy, o dva dny
později mezi sebou soutěžilo 6 týmů chlapců. Bylo na co se dívat, navíc hra byla čistá a férová. A jak to
vše dopadlo? Mezi děvčaty obhájila loňské prvenství trojice dívek z 8. ročníku - Dominika Hamříková,
Petra Petrásková a Tereza Langerová. Mezi chlapci zazářil tým ve složení Václav Novotný (8. roč.), Jakub
Paleček (8. roč.) a Michal Cibula (9. roč.).
Bowlingový turnaj žáků 2.stupně
V pořadí třetím turnajem započítavaným do celoškolního projektu Sportovec roku se stal bowlingový
turnaj. Odehrán byl v bowlingovém centru Labe v Jaroměři poslední školní den před vánočními
prázdninami. Turnaji předcházela příprava ve škole - "na cvičišti". Vzhledem k tomu, že školní chodby
jsou dostatečně dlouhé a ve škole máme tenisáky a plechovky, nic nebránilo tréninku během přestávek.
Na "bojišti" Jaroměři se pak žákům díky pečlivému tréninku dařilo. K vidění byly technicky čisté hody,
strajky, krásné dorážky,.... . Výkon všech hráčů postupně stoupal a zastavil je až čas....
A jak to všechno dopadlo? Vítězem v kategorii chlapců se stal Václav Novotný (8.roč.) - 114 bodů, na
druhém místě skončil Michal Cibula (9.roč.) - 105 bodů a 3.místo obsadil žák 7. ročníku Matěj Tipelt se
101 body. Děvčatům na umístění v elitní trojce stačilo bodové skóre pod 100 bodů. První místo získala
Dominika Hamříková (8.roč.) - 91 bodů, druhá byla Gábina Kupcová (7. roč.) - naházela 87 bodů a o 3.
místo se dělila Andrea Vejvodová (6. roč.) a Simona Burešová (9. roč.) s 86 body.
sportovní komise 2. st.

ZŠ a MŠ Hořičky pořádá zápis
dětí do 1. třídy
Kde? Budova 1. stupně školy
Kdy? Ve čtvrtek 6. února 2014 od 13h
do 16,30h
Rodiče s sebou vezmou rodný list dítěte.
Těšíme se na vás !
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INFORMACE PRO OBČANY

CENY ZNÁMEK NA SVOZ ODPADŮ V ROCE 2014
42 svozů za rok /červená

2.358,- Kč

26 svozů za rok/žlutá

1.495,- Kč

21 svozů za rok/šedá

1.244,- Kč

13 svozů za rok/modrá

800,- Kč

jednorázový výsyp

76,- Kč

Známky můžete zakoupit v

PE pytel včetně svozu

76, - Kč

kanceláři obecního úřadu.
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FEJETON POD ČAROU:
TŘI KRÁLOVÉ
Když někdo vysloví tato dvě slova, jako první se mi vybaví odstrojování vánočního stromečku v mém
dětství. Výdobytky moderní doby v podobě umělých smrčků, boroviček nebo jedlí teprve uzrávaly
v hlavách dravých podnikatelů, a tak biologické hodiny přírodních stromečků zpravidla okolo 6.ledna daly
hromadným opadáváním jehličí jasně najevo, že atmosféra Vánoc bude nemilosrdně ukončena a že je
třeba věnovat svou pozornost pilování známek v končícím prvním pololetí. Byl-li v dosahu osvícený
pedagog, podařilo se mu zaset do hlav žáků alespoň základní informaci v podobě jmen králů – Kašpar,
Melichar, Baltasar.
Od roku 2000 se s uvedeným datumem pojí i Tříkrálová sbírka, kdy promrzlá dítka s neméně
promrzlým dospělým průvodcem obcházejí domácnosti, pějí koledy, pijí horký čaj a po návratu domů
napouštějí vanu jen o trochu méně horkou vodou, než byla v čaji. Mnozí občané cíleně otevírají dveře
svých příbytků a v dobré víře přispívají. Někteří jedinci, vědomi si své vlastní zranitelnosti a zároveň
přehlížení potřeb druhých v průběhu celého roku, vnímají darování finančního obnosu jako příležitost více
či méně přebarvit své nepříliš bílé svědomí do světlejších odstínů. Odměnou všem bez rozdílu je, kromě
dětských úsměvů a vděku dospělého, i nápis K+M+B 2014 na dveřích bytů nebo domů. Naprostou
výjimkou jsou potom ti, kteří neotevřou ani dveře, natož svá srdce nebo peněženky. Každý z nich má
zřejmě své důvody, nicméně jejich vchody neponesou zmiňovaný nápis a tím přijdou i o příslib štěstí a
zdraví pro své obydlí.
Na pomyslném vrcholu jsou ti, kteří bezvadně ovládají historii těchto „mudrců z východu“. Znají i
takové detaily, jako že králové nesli jako dary zlato, kadidlo a myrhu (tedy všechna tři známá skupenství
hmoty). Nemůže je ani zaskočit graficky často chybně prováděné označení, protože oni velmi dobře vědí,
že správná podoba je K†M†B†2014. Za vrchol znalostí může být považována např. informace, že ostatky
Tří králů jsou podle legendy uloženy již od r.1158 v kostele sv.Petra v Kolíně nad Rýnem. A kdo nevěří,
ať tam běží.
Já bych se ale, s dovolením, vrátil do dětství k tradici odstrojování stromečků. Možná se mi letos
podaří přemluvit manželku, aby mi nechala naši borovičku v pokoji až do soboty 11.1. Ono je totiž
6.ledna v pondělí a budu dělat vše pro to, abych stromeček ještě na pár dní zachránil. Ta sobota bude
mimochodem asi hodně nabitá. Pohraji si s vánočními ozdobami, vyslechneme si koledníky, manželka
uvaří dětem čaj a já si je zkontroluji, zda místo znaménka „plus“ dělají správně křížek. Snad jen to zlato,
kadidlo a myrhu po nich nebudu chtít…
(mn)
Všem našim spoluobčanům:
1)

PF 2014

2) K†M†B†2014
3) v novém roce pevné zdraví, klid a pohodu, mnoho štěstí, dobré přátele a radost ze svých blízkých.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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