HOŘIČSKÝ ZPRAVODAJ
OBECNÍ ÚŘAD HOŘIČKY
ROČNÍK : VII

PROSINEC 2006

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE V HOŘIČKÁCH
se uskuteční:
DATUM: středa 13.12.2006
ČAS: 19 hod
MÍSTO: Pohostinství Hořičky - jídelna
PROGRAM: 1. Zahájení
2. Projednání jednacího řádu zastupitelstva obce
3. Volba finančního a kontrolního výboru,osadních výborů a komisí
4. Změna rozpočtu 2006
5. Rozpočtové provizorium na r. 2007
6. Diskuse
Ing. Zdeněk Brož
starosta

OKÉNKO ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY HOŘIČKY (převzato bez redakčních úprav)
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ŽIVOTNÍ VÝROČÍ
v listopadu:
Šolcová Vlasta, Hořičky

75 let

v prosinci:
Kadaník Karel, Mečov
Jirků Vlasta, Hořičky
Dufka Josef, Křižanov
Levová Anna, Křižanov
Dvořák Josef, Hořičky

87 let
82 let
80 let
70 let
70 let

Přejeme životní pohodu a mnoho zdraví.

OSTATNÍ
Informace od firmy VaK Náchod:

Od 1.1. 2007 se zvyšuje cena vodného na 23,52 Kč/m3. Cena je uvedena včetně DPH.

Informační dokument OREDO s.r.o. pro občany Hořiček, 14.11.2006
Rozšíření integrované dopravy IREDO (převzato bez redakčních úprav)
Od 10. prosince 2006 dojde k rozšíření integrované dopravy IREDO na území Červenokostelecka,
Českoskalicka, Úpicka a Trutnovska. Integrovány budou všechny autobusové linky mezi Náchodem,
Červeným Kostelcem a Trutnovem, železniční trať Hradec Králové – Jaroměř – Trutnov a také
místní autobusové spoje na Úpicku a Červenokostelecku.
V praxi to znamená, že bude možné koupit si integrovanou jízdenku IREDO, která platí i pro cestu s
přestupem a to pro vlaky i autobusy. Novinkou bude zavedení sedmidenních a třicetidenních
jízdenek, které cestujícím poskytnou výraznou slevu oproti každodenní platbě jízdného.
V České Skalici pojede více autobusů k vlakovému nádraží
V souvislosti se zavedením integrované dopravy dojde ke změnám v jízdních řádech. Více autobusů
bude zajíždět k nádraží v České Skalici, kde vzniknou pravidelné návaznosti na vlaky.
Přehlednější tarif – na jednu jízdenku autobusem a vlakem až do Hradce Králové
Integrovaný tarif stanovuje pevnou cenu jízdného mezi dvěmi místy a proto je pro cestujícího
přehlednější než stávající tarif. Informace o ceně jízdného se zjistí na první pohled z tarifní mapky,
která bude umístěna na každé zastávce. Díky vzájemnému uznávání jízdních dokladů mezi dopravci
si tak bude možné například zakoupit jízdenku IREDO z Hořiček do Hradce Králové již v autobuse
jedoucím do České Skalice. S touto jízdenkou si cestující přestoupí na železniční stanici v České
Skalici na návazný vlak do Hradce Králové. Stejně tak si bude možné již v Hradci Králové na
vlakovém nádraží zakoupit jízdenku IREDO přímo do Hořiček. Cestující tedy bude moci na jednu
jízdenku kombinovat oba druhy dopravy.
Změna při cestě do Trutnova
Největší změnou při cestě do Trutnova je nutnost přestupu v Úpici. Důvodem přestupu je, že na lince
Hořičky – Úpice bude většinou používán malý autobus, jehož kapacita je až do Úpice dostačující,
ale v úseku Úpice – Trutnov by už nepostačovala.
Díky integrovanému tarifu se jízdné nezdraží – už v autobuse do Úpice si bude možné zakoupit
jízdenku přímo do Trutnova, která platí i v návazném spoji. Stejně tak bude možné si v Trutnově
zakoupit jízdenku přímo do Hořiček, která bude platit i v návazném spoji.
Protože provoz malého autobusu je ekonomicky úspornější, bude možné zavést několik nových
spojů.
Novinka – pravidelná víkendová doprava
V současné době je víkendová doprava do Hořiček velmi slabá. Od 10. prosince bude doprava o
sobotách i nedělích pravidelně zajištěna do všech směrů – do České Skalice, do Červeného Kostelce
i do Úpice.
Každou sobotu i neděli pojede jeden pár spojů ráno a dva páry spojů odpoledne. Umožní se tím
doprava například na nákupy, na návštěvy nebo za kulturou. Víkendové spoje budou výhodné také
pro studenty cestující v neděli na internáty.
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Pravidelné přípoje v přestupním uzlu Hořičky
Díky koordinaci autobusových spojů bude dosaženo maximálních možných návazností v Hořičkách.
Všechny autobusy z Úpice budou mít přípoje ve směru do České Skalice i Červeného Kostelce a
budou na sebe navzájem čekat. Stejně tak budou zajištěny i přípoje v opačném směru.
Přípoje budou fungovat i o víkendu – v Hořičkách se budou potkávat autobusy do Červeného
Kostelce, České Skalice a Úpice.
Sešitové jízdní řády IREDO
Na začátku prosince budou vydány nové sešitové jízdní řády, které budou obsahovat autobusové
linky všech dopravců, železniční jízdní řády, jízdní řády městské dopravy a souhrnné odjezdy
autobusů z důležitých míst. Cena jízdních řádů bude 20 Kč a budou k dostání na nádražích a také
v místních trafikách a dalších prodejnách.
Věříme, že s nabídkou nových spojů budete spokojeni.
Děkujeme Vám, že využíváte veřejnou dopravu, šetříte životní prostředí pro Vaše děti.
OREDO s.r.o. – Organizátor REgionální DOpravy Královéhradeckého kraje – www.oredo.cz

Tradiční Vánoční turnaj
v pingpongu
Kde: Sál "Hostince na Hořičkách"
Kdy: začátek 9.12.2006 ve 14:00
Program:
 soutěž jednotlivců podle rozepsaného herního plánu
(bude stanoven podle počtu přihlášených soutěžících)
 všichni soutěžící získávají hodnotné pivní ceny
 mimořádná soutěž v obíhačce - začátek v 17:00
(možnost účasti mimo hlavní soutěž)
Podmínky:
 přihlášky podávejte v "Hostinci na Hořičkách" do
8.12.2006
 startovné činí 40Kč
 pingpongové pálky s sebou, pokud nemáte stačí
prkénko nebo knížka
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FEJETON POD ČAROU
VÁNOCE
Už je to zase tady! Tolik opěvované a zároveň tolik proklínané Vánoce. Úhel pohledu záleží na
tom, jak kdo přípravu a vlastní svátky stráví. Babičky, maminky, manželky ba i slečny začátkem
prosince propadají slavnostnímu šílenství, které jim velí vycídit každý kouteček bytu nebo domu. Při
představě, že by na štědrovečerním stole bylo pouze pět druhů cukroví, dostávají lehké závratě. Co
by tomu řekl Ježíšek? Jeho pronikavý pohled skrz stěnu jistě odhalí i sebemenší nedostatek.
Trhnutím za opratě otočí své sobí spřežení a sbohem. Pro letošní rok je vymalováno a možná
příště… Tak to ne! Tento černý scénář přeci nemohou dopustit!
Tolik zřejmě většinový pohled jedné části lidstva, pojďme k té druhé. Dědečkům, tatínkům,
manželům a zejména chlapcům začíná naopak v těchto dnech slastný život. Od domácích prací jsou
většinou vyháněni, aby se nepletli, nekazili či neuždibovali. Chabě a pouze symbolicky se bráníc,
odebírají se k televizním obrazovkách, aby zjistili, zda vyhrává Liberec, Mladá Boleslav, Paroubek
nebo Topolánek. A navíc venku je tak sychravo a nevlídno…
Nejvděčnějšími „prožívači“ Vánoc jsou však děti. Jejich bezelstná víra a rozzářené oči u
ozdobených stromečků dávají rychle zapomenout předvánočnímu shonu a stresu. Pouze dárky
z Ježíškovy továrny se za poslední roky nějak změnily. Pryč je doba jednoduchých, ale krásných a
praktických stavebnic, Merkurů nebo dokonce vzácných angličáků. Zmíněná továrna ale i
všudypřítomná reklama na nás chrlí hýbající se brontosaury (za téměř polovinu minimální mzdy);
panenky tak živé, že bychom na ně snad dostali i přídavky na děti; fialové, plyšové krávy nebo
postavičky takových tvarů a barev, které by ani v nejdivočejších snech nenapadly samotného Alfreda
Hitchcocka. Zmíněná televizní reklama má však i své klady. Před Vánocemi se její tvůrci předhánějí
v nápaditosti a originalitě, a tak v záplavě šedivých a fádních reklam na různé hygienické potřeby,
prací prostředky nebo neodolatelné potraviny příjemně vyčnívají reklamy vztahující se k Vánocům.
Tak např. Petr Čtvrtníček se svými neohrabanými gesty a psíky s připnutým parožím si získal srdce
nejednoho diváka a zejména děti mnohdy dokáží věrně napodobit jak pohyby tak i samotný text.
Kouzelná je i malá holčička ujišťující tatínka, který právě řeže vánoční stromek, že na zlaté prasátko
čekat nemusí, že už ho vidí…
Jak prožijeme Vánoce, záleží pouze na nás. Zkusme ubrat jeden druh cukroví, zkusme vzít do
ruky vysavač nebo utěrku. Užívejme si a radujme se. Vánoce jsou za dveřmi a jsou i přes všechny
předchozí řádky tak krásné…
(en)

Redakční uzávěrka tohoto čísla : 30.11.2006. Datum příští uzávěrky : 20.12.2006
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