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KANALIZACE – 7.díl
Začal nám podzim a pro budování kanalizace to je sedmý měsíc prací na odkanalizování místní části
Hořiček a Chlístova. Opět jsme pokročili s pracemi na kanalizačním řadu a čistírně odpadních vod.
V dolní části Chlístova vyrostl „malý domek s velkým sklepem“. Uvnitř je z velké části instalovaná
technologie čistírny odpadních vod, venku probíhají dokončovací práce na objektu. V této části nás ještě
čekají terénní úpravy a následně komunikace.
Je kompletně dokončena stoka A. Ta vede od čistírny odpadních vod k hornímu rybníku. Na tuto trasu
bude napojena stoka B vedoucí kolem fotbalového hřiště a u horního rybníka stávající stoka S3. V brzké
době budou započaty práce na stoce F1 od 11 RD ke škole. V současné době je provedeno vyfrézování
vozovky v místě trasy kanalizace. Budou provedeny práce na stoce B1 od RD Vítkovi k protlaku u hřiště.
Zásadní změnou v dopravním řešení bude trasa od B2 od RD Hýblovi směrem k hřišti. Při realizaci této
stoky bude hlavně v dolní části instalováno řízení dopravy světelnou signalizací. Na tuto páteřní trasu
bude napojena rovněž trasa B, v současné době ukončena u RD Borůvkovi. Poslední etapou na konci října
a v listopadu bude trasa C1 vedená v zatáčkách pod Hořičkami a trasa C1.1 vedená od bytovky č.p. 82.
Obě tyto trasy budou ukončeny v čerpací stanici. I zde bude použito dopravní značení světelnou
signalizací a dojde tedy k omezení dopravy.
Projektant kanalizačního řadu zpracovává průběžně podklady pro žádost na poskytovatele dotace.
V žádosti budou upřesněny drobné změny týkající se především posunutí tras v rámci pozemků, nebo
posunutí tras na sousední pozemky v důsledku změny nastalé digitalizací map.
Opět musím chválit dodavatelskou firmu, která fakturovala částku za skutečně provedené práce
v souladu s dodržením rozpočtové kázně. Nejsou tedy opět žádné více nebo méně práce.
Nakonec přikládám upravený harmonogram k 23.09.2013. Ty, které trápí jeho nedodržování, chci
ubezpečit, že stavba ve spolupráci s technickým dozorem investora a obecním úřadem dělá vše proto, aby
byl dodržen především konečný termín ukončení prací. Tomuto závazku je podřízeno téměř vše. Na
posunutí termínu má vliv nejen počasí, ale i technické možnosti strojního zařízení. Těžko se odpovídá na
dotazy: „A kdy už budete u nás?“ v situaci, kdy nevíme, co nás čeká na stávající rozkopané stoce.
Přeji Vám co nejteplejší podzim, stavbě málo dešťů a nám všem co nejvíce klidu a pohody.
Jiří Lorenc, starosta
Upravený harmonogram k 23.09.2013
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OKÉNKO ZŠ A MŠ HOŘIČKY: (převzato bez redakčních úprav)
Na hřišti za prvním stupněm bylo živo

více o škole na www.skolahoricky.cz

(pozn.: práce z hodiny informatiky)

Dne 24. září 2013 se za budovou prvního stupně uskutečnil již čtvrtý ročník tradičního streetballového
turnaje. Letos se zúčastnilo deset smíšených dvojic ze šestého až devátého ročníku. Hráči byli rozlosováni
do dvou skupin po pěti dvojících. Z každé skupiny postoupily dvě nejlepší dvojice do play off – zde se v
ostrém zápase rozhodovalo o vítězích.
Nakonec 1. místo s přehledem obsadili Václav Novotný (8.) a Dominika Hamříková (8.).
Na 2. příčce se usadil Jakub Paleček (8.) s Petrou Petráskovou (8.).
A na 3. pozici se propracovali Lukáš Borůvka (7.) a Hana Tatíčková (7.).
I když nemohlo vyhrát všech deset týmů, všichni si zápas skvěle užili a dobře si zahráli.
Miroslava Lorencová (7. r.)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ZE ŽIVOTA OBCE


ŠMEJDI. S potěšením oznamuji, že výzvy na zvýšenou obezřetnost spoluobčanů vůči různým
nekalým živlům a pokoutným prodejcům dopadnuly na úrodnou půdu a začínají se nám
hromadit seznamy „espézetek“ (dříve státních poznávacích značek a nyní registračních
značek), datumů nezvaných návštěv, barev aut či pleti těch, kteří v pravé poledne v pracovní
den obcházejí chalupy s průhlednými dotazy typu: „Prý tady někdo nabízí na prodej starou
motorku.“ V lepším případě se jedná o úplného blba, který nechápe, že když je většina
obyvatel v práci, stěží získá nějakou hodnotnou informaci natož starou motorku. V horším
případě u dveří zvonil „šmejd“, který sháněl informace zcela jiného typu. Děkuji všem bystrým
spoluobčanům za jejich vnímavost a opakovaně vyzývám – buďte opatrní (zejména když je
obec dopoledne vylidněna), foťte, zapisujte a pomozte plnit databázi „šmejdů“. Přijďte na
obecní úřad, napište mail, nebo mne jednoduše zastavte na ulici.



ODDAVKY neboli SVATBY. Sedmička je v numerologii magické a šťastné číslo. A bude to i
sedm let, co jsem začal s paní Danou Volfovou oddávat na Hořičkách a nejen tady. Rád bych
se s vámi podělil o několik zajímavostí i faktů, které uplynulé svatební obřady provázely:
- celkový počet obřadů je neuvěřitelných a kulatých 50 (z toho 1x zlatá svatba),
- místa konání (řazeno dle četnosti): vila Barbora - Hořičky, obřadní síň - Hořičky,
Čapkův statek - Chlístov; letní tábor - Běluň, louka - Brzice, dětský tábor - Husí
Krky, soukromá zahrada - Lhota pod Hořičkami, louka – Mečov. Raketový vzestup
zaznamenala vila Barbora: r.2010 = 0x, r.2011 = 7x, r.2012 = 11x, r.2013 = 10x.
- podle údajů matriky byly rozvedeny pouze tři z dosud uzavřených manželství.
Vzhledem k celostátním i evropským statistikám se jedná o skutečně zajímavý údaj,
na kterém však zástupci obce nemají žádnou zásluhu. Nicméně pro zájemce o trvalý
vztah je tato informace přinejmenším inspirativní. Lze předpokládat, že se po
vydání zpravodaje dveře na obecním úřadu tzv. netrhnou.
- v devíti případech měl někdo ze snoubenců (případně oba) místo narození mimo
území České republiky. Nejpočetnější bylo pochopitelně Slovensko, ovšem
zaznamenali jsme také Polsko, Itálii, Rakousko, USA a dokonce Mongolsko.
- při jednom obřadu došlo k unikátnímu národnostnímu mixu, kdy ženich byl narozen
v Grazu (Rakousko), nevěsta v Portlandu, stát Oregon (Spojené státy americké) a
své ANO si řekli na Hořičkách – místní část Chlístov (Česká republika),
- nejexotičtější místo narození - Tsetserleg - měla nevěsta z dalekého Mongolska.
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Jestliže se vám zdá, že místní hřbitov či naše veřejná prostranství jsou nějaká čistější,
upravenější a tím pádem hezčí, máte pravdu. A pokud se zajímáte o to, čí je to zásluha, věřte,
že kromě výkonů pracovníků tzv. na dohodu se jedná o bohulibou činnost členů našeho SDH i
některých dobrovolníků z řad spoluobčanů. Všichni jsou nejen pracovití, ale také skromní a
netouží po svých fotografiích na tabuli cti. Rádi bychom jim tedy poděkovali alespoň touto
cestou.
(mn)

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vážení přátelé, členové KUlturně Relaxačního NÍzkorozpočtového Klubu.

Léto končí a kde jsou ty krásné letní večery, kdy jsme se všichni vešli
na dvoreček u Kurníku. Máme radost, že se potvrdila potřebnost tohoto
malého venkovského kulturního zařízení. Bohužel jsme velice podcenili
vyhovující velikost. Měli jsme postavit pořádný kulturák se sálem, jevištěm
a pořádným ústředním topením. Ale co máme, to máme. I za to jsme vděční.
Však jsme si to léto všichni užili. Abychom byli schopni zajistit i zimní
provoz a splnit představy všech zájmových skupin, nevyhneme se různým
organizačním změnám a opatřením.
Zimní provoz: Prvním cílem je zajistit chod zájmových seskupení. Po
domluvě budeme rezervovat potřebná místa, zajistíme teplo a režim dle
dohody. V Kurníku je 20 židlí, víc ho nenafoukneme, ať děláme, co děláme.
Topíme, jen když jsou obsazeny min. 4 místa. Jinak bychom protopili
majlant. Výjimkou jsou pouze individuální zkoušky.

Co to znamená pro člena klubu, který však není fandou onoho zájmového okruhu a fakt ho
například orchestr nezajímá?
Mrkne se na naše stránky a:
1) nepřijde,
2) zavolá, je-li volné místo. Je-li, zarezervujeme. Nutností však je respektovat pravidla skupiny.
Příklad:
1) Zkouška orchestru – příchozí nesmějí remcat, že se hraje na housle,
nekouří se a nesmí se vyrušovat.
2)Finále MS hokeje – řve se, kouří a nikomu by to nemělo vadit.
3) riskne to a přijde, ale pak se může stát, že se nevejde, je v Kurníku zima, nebo mu nebude
vyhovovat program.
Jsme tu stále, ale kdy se bude i topit?
Po obsazení min. 4 míst kdykoliv.
Pátek a sobota od 16,00 hod.
S pozdravem „ Zima nás nemůže zaskočit.“
správa klubu
Kontakt: mail kaca.zhor@seznam.cz , T-mobile 604 115 724, skype – kacazhor nebo na www.kapsar.eu .
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VELKÉ SPOTŘEBIČE, MALÉ SPOTŘEBIČE, ZAHRADA, NÁŘADÍ, HOBBY, DÍLNA
V naší obci bude opět přistaven tzv. PUTUJÍCÍ KONTEJNER,
do kterého můžete legálně a zdarma odložit různé elektroharaburdí.
Jako obvykle nebudou odebírány televizory a počítačové monitory!
Datum : 16.10.2013 (středa)
Čas : bude upřesněn na plakátech a zřejmě bude shodný s úředními hodinami OÚ
Místo : před budovou obecního úřadu
Plakáty budou na úřední desce, v obecní prodejně potravin, v hostinci a na plakátovacích plochách.

(mn)

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

FEJETON POD ČAROU:
KABELKA
Pro úvod do tématu jsem si vypůjčil definici z internetové encyklopedie, kde se praví: „Kabelka je
středně velké až velké zavazadlo, příp. módní doplněk, které používají především ženy k uschovávání
osobních předmětů pro denní potřebu a různých cenností.“
Je pravda, že nemám žádnou osobní zkušenost s používáním tohoto jistě praktického doplňku (nejsem
transvestit), ovšem mnohaletý kontakt se ženami mi snad dává právo zasvěceně o kabelkách psát. Obecně
platí následující desatero pravidel.
1) V kabelce nelze nikdy udržet pořádek.
2) Žádná věc nemá v kabelce své stálé místo.
3) Je-li potřeba kabelku nebo nějakou její kapsu rychle otevřít (rozepnout), nepodaří se to. Tento bod
platí zejména při nastupování do autobusu nebo placení u pokladen s dlouhými frontami nevrlých
zákazníků. Typické je rovněž vyzvánění mobilu v divadle, u lékaře nebo u přepážky v bance.
4) Je-li potřeba kabelku nebo nějakou její kapsu spolehlivě uzavřít (zapnout), nepodaří se to ani
napoprvé, napodruhé, napotřetí atd. Počet pokusů se zvyšuje s nervozitou majitelky kabelky.
5) Velikost a hmotnost kabelky je přímo úměrná věku její nositelky. Tím se ovšem nemyslí, že dámy
vyššího věku potřebují větší objem líčidel a podobných retušovacích pomůcek.
6) S ohledem na definici kabelky je s podivem, že některé věci „denní“ potřeby nejsou vytaženy
v průběhu celého roku.
7) Dámy, nezkoušejte do tzv. psaníčka narvat peněženku, mobil, klíče, náhradní punčocháče a
krabičku Ibalginu, Valetolu nebo Postinoru. Nepovede se to! Objem uvedených věcí je prostě větší
než objem kabelky.
8) Ženy, netrapte se, když vaši manželé začnou kabelce přezdívat „stěhovák“. Oni jenom nechápou,
že několik kilogramů zátěže jste ochotny vláčet celý den s sebou, aniž byste z nich využili více než
deset procent.
9) Při obtěžování bezdomovcem nebo napadení násilníkem je kabelka ideálním prostředkem osobní
ochrany. Pozor ovšem na její vyšší hmotnost (viz pravidlo č.5), mohlo by se jednat o nepřiměřenou
obranu.
10) Pokud při letu horkovzdušným balónem začnete ztrácet nekontrolovaně výšku, kabelku
neprodleně vyhoďte z koše. Zachráníte tak život sobě i celé posádce.
Módní návrháři prý přicházejí s kabelkami pro muže, které se, zejména ve velkých městech, setkávají
s velkou oblibou. Doufám, že si to tam ti Pražané nechají jen pro sebe. Já osobně po nějakém modelu
kabelky z hadí kůže netoužím a vystačím si s batohem nebo aktovkou z vepřovice.
P.S. Uznávám, že tento fejeton neoslovil zřejmě všechny čtenářky resp. čtenáře. V zájmu objektivity a
rovnováhy se budu muset zřejmě v některém z dalších zpravodajů rozepsat na téma Sparta - Slavia nebo
(mn)
Krakonoš - Primátor.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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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