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ŽIVOTNÍ VÝROČÍ:
Drtinová Sylvie
Šolcová Vlasta

Chlístov
Hořičky

84 let
81 let

Přejeme životní pohodu a mnoho zdraví do dalších let!

SLOVO STAROSTY:
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vážení spoluobčané,
končí měsíc říjen, do konce roku zbývají již jen dva měsíce. Rád bych Vás seznámil s postupem prací
na jednotlivých akcích, které se nám podařilo zrealizovat, nebo se realizují v současnosti.
V termínu byla zdárně dokončena oprava hřbitovní zdi na novém hřbitově. Těsně před dokončením je i
oprava kaple. V následujících dnech proběhne ještě úklid hřbitova, kterým bude tato akce definitivně
ukončena. V této souvislosti bych chtěl poděkovat panu farářovi za poskytnutí technické podpory při
realizaci obou akcí, všem občanům, kteří i přes probíhající stavební práce trpělivě vyčkali dokončení této
akce. Rovněž děkuji i členům místního HZS, kteří pomohli s nalezením a zprovozněním odvodu
dešťových vod ze hřbitova i se spálením hromady klestí pod hřbitovem. Pod hřbitovní zdí budou dále
probíhat úklidové práce. Doufám, že počasí umožní dokončit poslední terénní úpravy a dokončovací práce
na hřbitově.
V současné době je dokončena oprava dešťové kanalizace na trase Čapkovi – pošta, probíhají práce na
odvodu dešťových vod u autoservisu v zatáčkách a je dokončena oprava cesty Na Dupačku (na trase
Duškovi - Pokorní ). Po dokončení je rovněž oprava chodníku kolem mateřské školky.
V souladu se zákonem o veřejných zakázkách dále probíhá výběrové řízení na dodavatele stavby
odkanalizování místní části Hořiček a Chlístova. Stále se potýkáme, společně s projektantem a
realizátorem výběrového řízení, s novou legislativou, která nabyla platnosti od září letošního roku. V této
souvislosti bych chtěl ještě jednou upozornit, že zpracování projektu přípojky napojení na kanalizaci je
bezplatné pouze pro občany, kteří vyplnili přihlášku. Ta je stále k dispozici na obecním úřadě nebo ke
stažení na internetových stránkách obce. S jejím vyplněním vám v případě potřeby rádi pomůžeme.
V lokalitě 11 RD je zkolaudováno prodloužení trasy NN. Těsně před kolaudací je prodloužení trasy
veřejného osvětlení. Lokalita je rovněž napojena na rozvod zemního plynu. Chtěl bych se touto cestou
omluvit za nedostatky při realizaci HUP v této lokalitě (reklamace jsou v současné době již vyřízeny).
Na závěr bych rád přivítal do zastupitelstva nového člena pana Vítka, který rozšířil naše řady, a spolu
s ostatními zastupiteli budeme dále spolupracovat na zlepšování života v naší obci. Novému zastupiteli
přeji hodně zdraví a pevných nervů v jeho funkci. Rovněž novému provozovateli obecního hostince panu
Jaroslavu Gabarovi přeji mnoho úspěchů do nové práce. Jsem rád, že stihl připravit tradiční Posvícení na
Hořičkách a doufám, že se bude dobře starat o spokojenost svých hostů.
Jiří Lorenc, starosta
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OKÉNKO ZŠ A MŠ HOŘIČKY: (převzato bez redakčních úprav)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Streetballový turnaj
V úterý 2.10.2012 byl pro přihlášené smíšené dvojice z 2.stupně zorganizován tradiční turnaj ve
streetballu. Jednalo se o letošní první turnaj, který je pro žáky 2. stupně školy organizován v rámci soutěže
"Sportovec roku".
Hrálo se ve 4 vylosovaných skupinách systémem každý s každým o postup do play-off. Celkem se turnaje
zúčastnilo 24 hráčů. Počasí sportovcům příliš nepřálo, sluníčko zůstalo skryté za mraky a teplota
nepřesáhla 15 stupňů. Herní nasazení soutěžících bylo obrovské. Škoda jen, že přípravu na toto důležité
utkání hráči poněkud podcenili. Co ztráceli horší technikou, museli dohánět dravostí a snahou. Po
dramatických semifinálových a finálových zápasech skončila na třetím místě dvojice sourozenců
Boekhoutových z 9. ročníku, druzí byli Radka Kasnarová a Tomáš Ticháček z téhož ročníku a zlato
vybojovali sourozenci Novotní - Václav ze 7. a Anežka z 9. ročníku. Hra byla podbarvena stylovou
hudbou, která udávala ten správný rytmus streetballovému driblování a zaháněla únavu.
sportovní komise 2. stupně
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SBĚR STARÉHO PAPÍRU!
Škola organizuje tradiční sběr starého papíru od 5.11. do 8.11.2012 (odvoz v pátek 9.11.2012 ráno). Papír
můžete v uvedených dnech nosit do obou budov školy (od 6,30h do 15,30h do budovy 2. stupně školy a
od 6,30h do 17h do budovy 1. stupně školy a MŠ). Sbíráme noviny, časopisy a směs letáků, ostatní sběr.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DIAKONIE Broumov opět zorganizovala sbírku použitého ošacení. Protože
jejich svozový plán kolidoval s vydáním a distribucí našeho zpravodaje,
zveřejnili jsme informace na vývěskách, na webových stránkách a rozeslali
jsme je i e-mailovým zpravodajstvím.
Díky pochopení odpovědných pracovníků se však podařil posunout odvoz
tak, že můžete až do čtvrtka 8.listopadu ulevit svým skříním a zároveň
pomoci potřebným. Dary můžete odevzdávat v průběhu úředních hodin
v obřadní síni obecního úřadu.
(mn)

… vyhlašuje SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ








letního a zimního oblečení (dámské, pánské, dětské)
lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon
látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
domácí potřeby – nádobí bílé i černé, skleničky (vše nepoškozené)
vatované přikrývky, polštáře a deky
obuv (veškerou nepoškozenou)
hračky (nepoškozené a kompletní)

Dary prosíme zabalit do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem. Děkujeme za Vaši pomoc.

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
 ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku; matrace, koberce (z ekologických
důvodů)

 nábytek, jízdní kola a dětské kočárky (transportem by se znehodnotilo)
 znečištěný a vlhký textil
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POZOR, POZOR!
Na vědomost se dává, že otevírací doba v prodejně potravin doznala od minulého
zpravodaje ještě jednu změnu. Sobotní prodej je od 1.11.2012 do 10-ti hodin.
Pokud budete zkoušet své štěstí po této hodině, vězte, že nebudete úspěšní a
zklamání bude veliké. Aktualizovaná tabulka s provozními dobami je k dispozici na
internetových stránkách obce.
(mn)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SETKÁNÍ SENIORŮ
Dne 12.10.2012 se odpoledne uskutečnilo v příjemném prostředí restaurace Vila Barbora na
Hořičkách setkání seniorů naší obce. V současné době žije v naší obci 119 seniorů a na základě osobního
pozvání každého z nich přislíbilo účast 81 a dostavilo se 69, což považujeme za úspěch.
Při vstupu každá žena obdržela růžičku z rukou zakladatele Pechance Luďka Rudiše, poté všechny
přivítal starosta obce a zároveň ředitel OPS Jiří Lorenc. Následovala volná zábava, v jejímž průběhu se
restaurace proměnila v diskusní klub, neboť účastníci, i když se třeba potkají ve vsi, pro samou práci
nemají čas si popovídat a mimo to se někteří již delší dobu ani neviděli. Zde tuto možnost plně využili .
Sousedské povídání bylo podbarveno hudebním vystoupením Jaromíra Žáka, který střídal harmoniku
s kytarou a zpěvem ho doprovázela Eva Náhlovská. Paní Lenka Jiránková, rozená Sádlová nalezla po
svých rodičích text písně včetně not o Hořičkách. Napsal ji v roce 1933 návštěvník, který zde strávil
prázdniny. Část z textu této písně nacvičily a zazpívaly žákyně základní školy Lucka a Klára Tarabovy,
Eliška Kovalová a Nikola Lendelová.
Odpoledne zpestřil Josef Kačer v prvním vstupu, kde na televizní obrazovce ukázal fotografie
historických staveb a díla venkovské architektury, kterých máme v naší obci celkem 25, což je na tak malý
region poměrně hodně. Ve druhém vstupu seznámil s věkovým složením obyvatelstva v naší obci. Celkem
zde žije 528 obyvatel ve složení: 0-6 let 31 občanů, 7-18 let 56 občanů, 19-60 let 311 občanů, 61 let a
více 130 občanů a z toho nad 80 let 29 občanů.
Po dobré večeři se účastníci pozvolna rozcházeli do svých domovů a doufáme, že s pocitem příjemně
prožitého odpoledne. Přepravu účastníků zajišťoval pan Josef Kasnar vozidlem SDH Hořičky. Ze setkání
byla pořízena fotodokumentace, založeno samostatné album, které bude při další akci k nahlédnutí a
převážná část účastníků obdržela fotografii.
Setkání organizačně a finančně připravila OPS Pechanec ve spolupráci s obecním úřadem.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Některé aktivity této obecně prospěšné společnosti nebylo možné
přehlédnout (např. výstava Malované opony v obecním hostinci nebo
promítání představení „Stvoření světa“ tamtéž).
Za některými vystoupeními bylo nutné vážit cestu do Mečova (např. vánoční zpívání, vystoupení
orchestru „Na prázdnejch“ nebo výstava „Vyšívané kuchařky“). O některých akcích se lze dočíst
v různých tiskovinách nebo na internetu, o mnoha dalších si cvrlikají i vrabci na střeše.
O tom, že byla vydána publikace Krajky a krajkářství lidu slovanského v Čechách, na Moravě, ve Slezsku
a Uherském Slovensku, která byla převedena i do elektronické podoby, neví z Hořiček možná nikdo.
Stejně tak mnozí netušíme, že v Mečově funguje country skupina SEN, folklórní seskupení Babiččiny
sestry nebo Mečovské sousedské divadlo, které náš region reprezentují v okolních městech a obcích.
Skvělou zprávou je, že tato společnost vytvořila dvě pracovní místa pro zdravotně hendikepované a
zajišťuje služby pro seniory (nákupy, návštěvy úřadů apod.).
Slušný výčet za krátkou dobu existence, nemyslíte?
© OBECNÍ ÚŘAD HOŘIČKY
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OPS Pechanec
pořádá

SOUSEDSKÉ POSEZENÍ
které se uskuteční v sobotu 24. listopadu 2012 od 18,00 hodin
v prostorách sálu obecního hostince na Hořičkách.
K poslechu a tanci zahraje hudební skupina OK Styl Náchod (vstupné 50,- Kč).
Současně bude rozvinuta opona divadelních ochotníků z roku 1870, která se do sálu trvale
umístila.
Posezení začíná záměrně již v 18,00 hodin, aby se mohli zúčastnit i rodiče s dětmi, protože tato
akce je určena pro všechny věkové kategorie.
Srdečně zvou pořadatelé ! ! !

FEJETON POD ČAROU:
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

METEOROLOGIČTÍ REPTALOVÉ
Z nadpisu vyplývá, že tentokrát jsem zaměřil svou pozornost k nebesům. Ne že by reptalové běžně
sedávali na oblacích, ovšem předmětem rozohněných diskusí bývá často počasí. Obecně sice platí, že
reptáme, hudráme, nadáváme a kritizujeme všechno, všude a vždycky, ovšem spílání počasí, to se
neomrzí. Někdy mám pocit, že jsme se nevyvinuli z opice ale z krocana. Takového hudrání! Stačí jít po
ulici nebo okolo autobusové zastávky. Každá věková kategorie komentuje teplotu, množství a skupenství
srážek či rychlost větru jinak. Naši nejmenší rozmary počasí snáší zřejmě nejlépe. Snad je pouze trápí, že
když by dobře létal drak, tak zpravidla hustě prší, a tak mají nejen po létání ale i po ptákách. Můžeme tedy
slyšet pouze mírné reptání: „Je to blbý.“ Adolescenti jsou na tom poměrně hůře. Při vysokých teplotách se
jim lepí jazyk na patro, dešťové kapky hasí čerstvě zapálené cigarety, silný vítr bere kšiltovky i eleganci
díky splihlým kadeřím. Rozteklé oční stíny dělají z divokých koček zmoklá kuřata. Komentáře uvedené
skupiny jsou na tomto místě nepublikovatelné…
Ani střední generace nenese rozmary počasí příliš vyrovnaně. V duchu hesla: „Ocet je moc kyselý,
cukr příliš sladký a sůl hodně slaná“ reptáme snad každý den. „Dnes je velký hic, musíme škrábat led na
oknech aut, kdo má pořád obcházet ty kaluže, debilní vítr, to je zase kosa, už týden se ani lístek nehne,
kam mám ten sníh vyhazovat…“ I k těmto hudravým větám lze připsat mnoho dalších, jejichž obsah bych
musel nahradit tečkami. Málokdo totiž umí okomentovat nepříznivé počasí publikovatelným stylem:
„Hrome, to se nám dnes to počasí ale nevyvedlo. Ještě že jsem si přivstal o hodinku dříve, abych si
protáhnul tělo vyhazováním sněhu. Je ho opravdu požehnaně. Chlapci s traktory mají jistě svých starostí
dost.“
Stojím si za svým názorem, že nejslušnější a nejtrpělivější reptalové jsou naši senioři. Bohaté životní
zkušenosti je naučily, že klením se teplota nesníží, déšť neustane nebo slunce nevyjde o hodinu dříve.
Výchova ze staré dobré školy jim navíc velí užívat krásnou češtinu prostou hanlivých výrazů.
A tak, když vidím řádění superbouře Sandy, požáry v Austrálii nebo záplavy v Asii, pokorně si říkám:
„Klidně ať mi zvlhnou vlasy, mokré retko zahodím (stejně je zdravé nekouřit), únor bílý, pole sílí“. A přes
všechny potíže s politiky, kmotry, šibaly i lobbisty, s nerovnými zákony a křivým právem, mám pocit, že
ten náš praotec Čech udělal dobře, když si svá záda srovnal právě na Řípu a že se u toho porozhlédnul
zároveň okolo sebe.
(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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