HOŘIČSKÝ ZPRAVODAJ
OBECNÍ ÚŘAD HOŘIČKY
ROČNÍK : VIII

LISTOPAD 2007

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU:

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE V HOŘIČKÁCH
Datum:
Čas:
Místo:
Program:

středa 7.11.2007
19:00 hodin
Pohostinství Křižanov
1 - Zahájení a kontrola usnesení
2 - Zpráva o čerpání rozpočtu 2007
3 - Rozpočtové opatření č. 1/2007
4 - Majetkové záležitosti
5 - Různé
6 - Diskuze
Ing. Zdeněk B r o ž
starosta

Kanalizace:
Krajský úřad Královehradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství vyhodnotil žádost o
poskytnutí dotace na“Plošné odkanalizování obce“ jako způsobilou k poskytnutí finanční podpory
z rozpočtu Královehradeckého kraje. Je to další krok k obecné kanalizaci. V této části nás ještě čeká
rozhodnutí Zastupitelstva Královehradeckého kraje. Dotace dále závisí na množství disponibilních
finančních zdrojů.
Pokračuje uzavírání smluv o smlouvách budoucích s majiteli pozemků ležících v trase budoucí
kanalizace.
Byla dokončena celková situace trasy kanalizace zohledňující vznesené připomínky.
(jl)

OSTATNÍ INFORMACE :
Sběr starého papíru
Ve dnech 6., 7. a 8. listopadu můžete nosit do školy (do obou budov) starý papír.
Odvoz bude proveden v pátek 9. listopadu ráno.
Předem děkujeme.
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OKÉNKO ZŠ A MŠ HOŘIČKY:
Akce MŠ (září a říjen):

předškolní děti – kurs plavání každou středu (10 lekcí)

sbírání žaludů a kaštanů – už jsme nasbírali 83 kg a p. uč. Pichová toto odvezla
zvířátkům do Náchodské obory

sbírání šípků, které sušíme v MŠ a následně si budeme vařit šípkový čaj

akce „Den houbařů“, kdy jsme se vydali do lesa sbírat houby a děti měly velikou radost
za svých nalezených hub

akce „Jablíčkový den“ – kdy jsme si společně ve školce upekli za pomoci p. Jiránkové a p.
kuchařek ze školní kuchyně štrúdl a druhý den jsme ochutnávali a také nabídli svým
kamarádům v 1. třídě ZŠ

výroba ovocného salátu z jablíček a mrkve

v MŠ probíhá náprava řeči

akce „Šiškiáda“, při které jsme využívali tento materiál k různým hrám, např. házení
šiškami na cíl, do dálky, poznávání, z kterých stromů šišky pocházejí, vytváření krásných
obrázků, apod.

opět jsme se setkali s kamarády z Mateřské školy v Červené Hoře (společně jsme
putovali „Za tajemstvím Dračí rokle“)

proběhla schůzka rodičů
Učitelky MŠ Hořičky
Drakiáda ZŠ (16.10.2007):
Rok se s rokem sešel a je tu opět podzim. A k podzimu neodmyslitelně patří draci v povětří.
Také naše děti nezahálely a v hodinách pracovních činností vytvořily pestrobarevné a velice
originální draky. Pak už jsme jen čekali na příhodné počasí, abychom se přesvědčili, zda námi
vyrobení draci vzlétnou až k oblakům.
Součástí drakiády byla i soutěž „Miss drak“, kde děti, rodiče a paní učitelky vybrali ty
nejhezčí. Vítězové byli odměněni sladkými odměnami. Po napínavé soutěži jsme odešli na místní,
nově vybudovanou plochu fotbalového hřiště. Tady nastal ten dlouho očekávaný okamžik.
VZLÉTNE ČI NEVZLÉTNE? Proto se žáčci i dospělí s velkou vervou pustili do velkého a
náročného souboje s větrem. Možná i vy jste z dálky zahlédli naše dráčky, jak si hráli s
mráčky.
Je pravdou, že vzletová výška některých draků nedosahovala vzrůstu majitele draka, ale výška
nadšení byla obrovská.

Učitelky 1. stupně ZŠ
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PŘIŠLO DO REDAKCE:
Typ na podzimní procházku (okolím obce Hořičky)
Penzion ROGALLO společně s KČT zřídil dva místní turistické okruhy: "Severní" a "Jižní". Oba,
zhruba hodinové okruhy, začínají a končí u Obecního úřadu na Hořičkách.
Severní, žlutě značený, vede přes Kalousov, kolem 3 hospod, přes Posadov a okolo Lipky zpět.
Jižní, modře značený, Vás dovede přes Husí Krky, Nový Dvůr a pod hřbitovem okolo Ctiborova
kola nazpět.
Okruhy budou oficiálně zapsány do turistických map ČR. Místními okruhy se na Náchodsku můžou
pochlubit zatím jen Nové Město nad Metují a Hořičky. Provoz byl oficiálně zahájen v sobotu
20.10.2007 skupinou 34 turistů z České Skalice a Hořiček.
Podklad pro článek zaslal pan Jaroslav Jirásek

Půjčky, půjčky, půjčky …….!!!!! (převzato bez redakčních úprav, zkráceno)
V dnešní době, kdy se žije na úvěr, se jednotlivci nemohou rozhodnout, kde si půjčit.
Nemluvím o zoufalcích, kteří si půjčují na dovolenou, na novou televizi s větší úhlopříčkou (nebo
plazmu) i když stará funguje na 100%. Samozřejmě nejlevnější půjčka je ta, která se nemusí brát
vůbec.
Bavme se o půjčkách, kterým se nikdo nevyhne, když si chce postavit vlastní baráček nebo koupit
nemovitost, která vzápětí potřebuje renovovat. Televizní reklamy nás masírují zprava zleva, že právě
ten úvěr – hypotéka je ten nevýhodnější.
Většina lidí si představuje v tomto případě pouze hypotéku, ačkoli k milion či dva lze vzít ze
stavebního spoření.
Chtěl bych porovnat obecně rozdíly dvou druhů úvěrů a to úvěr ze stavebního spoření a hypotéku.
HYPOTÉKA: Úroky pomalu, ale jistě rostou, v současné době 5,3% - 5,9%. Ale pozor! Tento úrok
je garantován rok, tři, pět a co bude potom? Nikdo vám nezaručí, že za onu dobu se % nevyšplhají
na 8% nebo ještě nějak výše. Vedení účtu měsíčně cca 120,- Kč - 200,- Kč.
Málokdy možnost splacení úvěru předčasně bez sankcí (i když v současné době v určitých situacích
lze). Mimořádné splátky byly možné jen po uplynutí fixační doby a to ještě mnohdy se buď muselo
doplatit vše nebo nic. Můj známý na tom prodělal za 1 rok 80.000,- Kč.
ÚVĚR ZE STAVEBNÍHO SPOŘENÍ: Při uzavření smlouvy si určíte úrok na splácení úvěru ze
stavebního spoření, který bude v současné době minimální na trhu práce a to je jen 3,5% a bude
stejný i za 20-23 let, až bude smlouva končit.
Možnost kdykoli dát jakoukoli mimořádnou splátku bez sankcí. V době kdy nemůžete mít řádný
úvěr ze stavebního spoření (musí být naspořeno 40% z cílové částky) berete procento z naspořené
částky a pobíráte státní dotaci 3.000,- až 4.500,- Kč. Toto zvýhodnění vám kompenzuje trochu vyšší
úrok z překlenovacího úvěru.
Luděk Rudiš
Všem přispívajícím děkujeme za články.
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FEJETON POD ČAROU:
„FANOUŠCI“

Tak nám opět začala sezóna různých sportovních soutěží. Ochozy stadiónů přitahují fanoušky
rozdílného zrna. Doba starých, dobrých fandů je ale nenávratně pryč. Nedělní fotbal byl svátkem, ke
kterému patřilo pivo v rozumné míře a skandování hesel nepříliš agresivního obsahu: „Rozhodčí je
vůl!“
Pravda, negativní projevy fanoušků poznamenávají spíše sporty, kde kumulace návštěvníků
zaručuje do jisté míry příjemnou anonymitu. Vítězství nebo prohra přeci chutná úplně jinak, když
mohu krásným bodlem nakopnout provokativně trčící odpadkový koš. Placírkou lze následně
načechrat rozsypaný obsah (nejhezčí padáčky dělají PET lahve, nejzáludnější falše vykouzlíte
s pivními kelímky). A co teprve, když baseballovou pálkou vyčistíte nějakou výlohu nebo
autobusovou zastávku! To se adrenalin z krve vyplavuje jedna báseň. No a pokud se podaří zmlátit
příznivce z druhého tábora nebo bezdomovce před stadiónem, dosahuje pocit štěstí „fanouška“
absolutního vrcholu. Pivo se i přes zákazy konzumuje v nerozumné míře a skandovaná hesla jsou
skládána ze Slovníku dlaždiče (učebnice pro pokročilé a otrlé, lekce č.265 a další). Ale možná to je
jinak. Třeba jsou „fanoušci“ pořádkumilovní a mají rádi nové věci. Těší se na další kolo, protože
jejich milovaný kotel bude mít opět nové sedačky, autobusová čekárna nová a čistá skla, koše opět
budou zářit a čekat na první výkop.
Ještě že existují sporty, kde se s takovými projevy fandovství nesetkáte. Neumím si představit, že
by při tenisovém zápasu, v pauze před druhým podáním, nespokojený fanoušek řval na rozhodčího
cosi o černém divočákovi nebo že by si ulevil vysypáním koše či hozenou dýmovnicí na kurt.
Musím se usmívat při představě, jak na golfovém hřišti rozladěný divák převrací elektromobil
sudího i neoblíbeného hráče a nakonec z nich dělá hořící barikádu. A co takhle šachy? Představte si
fanouška, jak baseballovou pálkou rozmlátí hodiny Garriho Kasparova nebo mu rozmetá figurky po
celém sále. A Formule 1? Přeci není možné, aby nepřející divák přiběhl k monopostu Hamiltona a
sprejem mu vyzdobil přední spoiler nápisem „Fuck …“.
Dříve se říkalo: „Fandi, ale zůstaň člověkem.“ Avšak když někdy vidím, čeho jsme my lidé
schopni, změnil bych heslo na: „Fandi, ale zůstaň zvířetem.“ Vždyť srnka by nikdy nerozkopala
sedadla, medvěd by sotva mával baseballovou pálkou a zajíce by evidentně nenapadlo vyzdobit
krmelec zářivými grafitty.
(mn)

Redakční uzávěrka čísla je vždy k 20.kalendářnímu dni v měsíci.
Náklad tohoto vydání činí 210 ks. Výtisky jsou neprodejné a slouží k bezplatnému informování občanů obce.
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