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ŽIVOTNÍ VÝROČÍ:
Drtinová Sylvie
Šolcová Vlasta

Chlístov
Hořičky

85 let
82 let

Přejeme životní pohodu a mnoho zdraví do dalších let!

KANALIZACE – 8.díl
Začal listopad a s ním se blíží i ukončení budování hlavního kanalizačního řadu, čistírny
odpadních vod a čerpacích stanic. Práce se budou nyní více soustředit na budování kanalizačních přípojek
k pozemkům jednotlivých připojovaných domů a na dokončovací práce. Po ukončení prací stavebních na
hlavním kanalizačním řadu nás čeká velmi mnoho práce papírové tak, aby dílo bylo zakončeno úspěšně,
tedy proplacením dotace.
V současné době je podaná žádost na SZIF, ve které jsou zapracovány některé změny týkající se
posunutí trasy v rámci pozemků z důvodu skutečného stavu sítí. Ti, kteří čtou náš seriál o kanalizaci
pečlivě, si pamatují, že již v předchozích měsících byla podaná žádost poskytovateli dotace o narovnání
pozemků posunutých v důsledku digitalizace. Tato žádost byla bez připomínek schválena, a tak na SZIFu
dále probíhá kontrola dokumentace před proplacením první poloviny poskytované dotace.
Začaly přípravné práce pro pokládku asfaltu. Stávající vrchní část drtě bude odebrána, místo ní
bude položena „betonová stabilizace“ a následně asfaltový pás. Tyto práce budou probíhat postupně tak,
aby nedošlo k úplnému zastavení provozu na Hořičkách. Asfaltování bude provedeno i u ČOV na konci
obce.
Čekají nás dvě významnější dopravní omezení. Práce v zatáčkách jsou již v plném proudu a
postupně se stavba dostává ke kritickému místu - první nejvýše položené šachtě. Druhé významnější
dopravní omezení nás bude čekat na trase od školy k 11 RD. Po dobu překopu v 45. týdnu bude na
nezbytně dlouhou dobu odkloněna doprava kolem autobusové zastávky k ústavu centrem obce. Prosím
všechny, zejména žáky obou stupňů a jejich učitele, o zvýšenou pozornost během tohoto opatření.
Doufám, že celou uzavírku zvládneme stejně dobře jako tu u hřiště. Tady došlo k několika zajímavým
jevům. Motoristé, kteří nedbali dopravního značení upozorňující na uzavírku, neuposlechnutí dopravní
značky komentovali slovy: „Jedu za příbuzným,“ ale nebyli schopni říct za kterým. Zajímavostí je, že
statisticky nejčastěji bloudila a tedy i objela zákaz auta s poznávací značkou, která měla na začátku (u
novějších registračních značek uprostřed) písmeno A nebo S.
Fakturace za uplynulý měsíc opět proběhla bez problémů při dodržení rozpočtové kázně. Na závěr
přikládám upravený harmonogram k 01.11.2013. Přeji Vám i stavbařům co nejvíce slunných dní, klid a
pohodu.
Jiří Lorenc, starosta

© OBECNÍ ÚŘAD HOŘIČKY

1

Upravený harmonogram k 01.11.2013
skupina
týden
44 45 46
Stoka F1 š.1-1-š.1-8
X X X
1
Stoka C
X
Stoka B š.3 až š.6
Stoka C1.1 š.1.1-1 - š.1.1-6
X X X
2
Stoka C1 š.1-1 – š.1-8
X
Vyústní objekty
Stabilizace
X X X
3
Asfaltování
X

47 48 49
X

X

X

X
X

X

X
X

X

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

více o škole na www.skolahoricky.cz

Poletí nebo nepoletí ? Aneb „Draci v oblacích“
S velkým napětím jsme očekávali, zda bude foukat vítr. Jestli ne, tak to si tedy moc nezalétáme. S čím?
No přeci s draky – vlastnoručně vyrobenými i koupenými. Ve středu 9. října jsme se odpoledne sešli ve
škole a našim hlavním cílem bylo vyrobit si svého draka. Někdo vyráběl sám, někomu pomáhali
tatínkové, maminky i babičky. Důležité bylo, aby náš drak vzlétl do oblak. Jednoduchý malý dráček,
kterého jsme vytvořili, dokonce létal i na chodbě školy. Byli jsme zvědaví, jak to bude vypadat venku. Na
velkém hřišti, kam jsme vzápětí došli, jsme shledali, že vítr je skoro ukázkový. Výborně létali draci
koupení (ti nebyli skoro ani vidět), ale do vzduchu se vznesli i ti vlastnoručně vyrobení. Někomu létali
výše, někomu méně, ale vítězi se stali všichni. Nejen v soutěži o nejkrásnějšího draka, ale i v soutěži v
létání. Prožili jsme společně krásné odpoledne a už se těšíme na další drakiádu v příštím roce.
učitelky 1. stupně

Šikovné ruce pro Hospic
Ačkoliv jsme ještě docela malí, i my myslíme na starší a hlavně nemocné spoluobčany. Téměř každý rok
se proto zúčastňujeme soutěže „Šikovné ruce pro Hospic“, kterou vyhlašuje Hospic Anežky České v
Červeném Kostelci. Tak i letos jsme vyrobili spoustu výrobků – svícínky, ozdobné věnečky, dečky,
zápichy, podzimní dekorace, žáci 2. stupně vytvořili krásné korálkové ozdoby. A protože jsme vyráběli
opravdu svědomitě, dokonce nás ve škole navštívily pracovnice Hospicu a poděkovaly nám za naši snahu.
Nezúčastňujeme se této soutěže jen kvůli možnosti vyhrát, ale hlavně proto, že všechny výrobky se na
výstavě prodávají a z výtěžku se pak nakoupí zdravotní pomůcky a další věci, které usnadní a zpříjemní
život těžce nemocným. Jsme rádi, že alespoň malou kapkou v moři můžeme přispět i my.
učitelky 1. stupně

SBĚR STARÉHO PAPÍRU!
Škola organizuje tradiční sběr starého papíru od 18.11. do 21.11.2013 (odvoz v pátek 22.11.2013 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, směs letáků a ostatní
sběr.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Upozorňujeme naše spoluobčany na přerušení

dodávek elektřiny :

 úterý 5.listopadu od 11:30 – 15:30 hod,

Hořičky, Chlístov, Křižanov, Mečov

Rádi bychom vám poskytnuli ještě podrobnější informace, avšak máme k dispozici pouze stejné letáky,
které pracovníci ČEZu připevnili na sloupy. A tak nám nezbývá, než na mrazáky a lednice hodit duchnu,
praní odložit nebo vytáhnout valchu a místo zapnutého rozhlasu si můžeme zapískat nebo zanotovat
nějakou pěknou lidovou…
(mn)
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POZVÁNKY NA LISTOPADOVÉ AKCE
Přednáška NAŠE ZDRAVÍ (téma – životní energie)
Kdo:
Kde:
Kdy:
V kolik:
Pozn.:

Honza z Krkonoš - esoterika, léčitelství (více na www.honzazkrkonos.cz )
penzion Rogallo
úterý 5.listopadu 2013
17:00 hod
možnost malého občerstvení, vstup zdarma

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ZVĚŘINOVÉ HODY V HOSTINCI NA HOŘIČKÁCH
Chcete-li pohladit své chuťové buňky a dopřát jim příjemný kulinářský zážitek,
přijměte pozvání na KANČÍ, SRNČÍ, DAŇČÍ A JELENÍ SPECIALITY, které
budou připravovány ve dnech

22. – 24.listopadu 2013 (pátek – neděle).
Otevíráme v 11:30 hod a svá místa si můžete rezervovat na telefonu 603 961 514 nebo osobně v hostinci.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
Srdečně Vás zveme na rozsvěcení vánočního stromu, které
se bude konat v pátek 29.11.2013 v 16:15 hod u budovy
obecního úřadu.
Hudební vystoupení zajistí žáci naší základní školy.
Věříme, že i letos zazní jedinečné české koledy,
které budeme moci zapět společně se školáky.

P.S. Přijďte pobejt …
Horký čaj se stal již tradicí, vánoční perníčky vystřídá litý perník. ☺
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

S Vánocemi úzce souvisí i výzdoba domácností, a tak je pro koupěchtivé spoluobčany připraven

TRADIČNÍ PRODEJ ADVENTNÍCH VĚNCŮ,
VÁNOČNÍCH OZDOB A DEKORACÍ.

Za tímto účelem můžete navštívit vilu Barboru ve dnech 30.listopadu (sobota) a 1.prosince (neděle).
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VÝSLEDKY VOLEB
Tak máme za sebou předčasné volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.
Komentáře ponechám politickým komentátorům (proto se tak nazývají), štamgastům v hospodách nebo
jednotlivým voličům. Apolitický Hořičský zpravodaj má mnohem skromnější cíle – předat svým čtenářům
výsledky z našeho volebního okrsku.
(mn)
číslo strany

zkrácený název

1
2
3
4
5
6
9
10

ČSSD
46
Strana svobod.obč.
5
Česká pirátská strana 4
TOP 09
39
Hlavu vzhůru
5
ODS
20
Změna
2
Strana soukr. ČR
2

počet hlasů

číslo strany

zkrácený název

počet hlasů

11
14
15
17
18
20
21
23

KDU
Aktiv nezáv.občanů
Zemanovci
Úsvit
DSSS
ANO 2011
KSČM
Strana zelených

50
3
2
30
2
47
21
5
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FEJETON POD ČAROU:
StarDance
Muži prominou, ženy se potěší. Nemohu jinak než věnovat listopadový fejeton tématu, o kterém ženy
mluví rozechvělým hlasem – StarDance. O volbě televizního programu pro nadcházejících osm sobotních
večerů je ve většině domácností již předem rozhodnuto. Vše špatné je zapomenuto. Výsledky voleb?
Nechť si všechny politiky vezme čert! Špatná známka či poznámka v žákovské knížce vlastního dítěte? To
si vyřídíme až v neděli! Studenou večeří odbytý nevrlý manžel? Miláčku, zítra ti udělám k obědu nějakou
dobrou mňamku, ale teď běž na dvě hodinky do garáže nebo do hospody!
Příprava na televizní pořad je důkladná. Kávička, slané brambůrky, vínečko, hlasitost na maximum,
aby neuniknul sebemenší komentář neodolatelného Marka Ebena nebo nějaký ten drb ze zákulisí. Po
prvním tanečním páru jsou již oči pokryty tenkou blankou, přes kterou neproniká do mozku žádná jiná
informace s výjimkou barvy šatů, botiček nebo líčení. Po vystoupení druhého páru přestávají pro ženské
uši platit zákony akustiky a třmínek, kladívko i kovadlinka reagují pouze na zvukové informace
pocházející z televize. Zvonění mobilu nebo zvonku u dveří, hádající se ratolesti nebo houkající siréna,
oznamující chemickou havárii – to vše se odehrává mimo šedou kůru mozkovou televizní divačky. Tam
probíhají úplně jiné myšlenkové pochody! Jak je možné, že z Aničky Polívkové udělali tak půvabné
stvoření? Vida že to jde! A přitom v Účastnících zájezdu to bylo takové ošklivé káčátko. Co ti chlapi
pořád vidí na té Kuchařové? Kdyby byla po třech dětech, tak budeme mít podobnou postavu. Bože, ten
Ondra Brzobohatý je ale stejně fešák. No, on to má po tátovi. Kéž by se mi dnes zdálo o Marku Ebenovi.
To je úplně jiné kafe než ten můj starý bručoun…
Dotančil poslední pár, body jsou přiděleny. Tep se pomalu vrací do normálu, potlačené reakce
organismu se dostávají ke slovu. Plačícím dětem je vyměněna plena, oko se zaostřuje na displej mobilu,
manžel je vpuštěn do pokoje a dostává chléb se škvarky. Obrazně řečeno – z paní Hydové se na týden
stává opět doktorka Jekyllová.
Může se ovšem stát, že domácími pracemi znavená žena podlehne, více než kouzlu jednotlivých
osobností, vlastní únavě a po probuzení s hrůzou zjišťuje, že nic neví. Děti za zamčenými dveřmi či lehce
vrávorající manžel vracející se z hospody jí s informacemi příliš nepomohou. Jedinou záchranou je
„přítelkyně na telefon“. Následuje opravdu hodně dlouhý rozhovor, jehož scénář je ve všech případech
prakticky totožný: šaty, účesy, historky z nácviku, bodování, zajímavosti či dokonce pikantnosti ze života
soutěžících.
Ženy prominou, muži jsou v obraze… To je StarDance.
(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 - 225 ks.
Výtisky jsou neprodejné a slouží k bezplatnému informování občanů.
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