HOŘIČSKÝ ZPRAVODAJ
ROČNÍK : X

OBECNÍ ÚŘAD HOŘIČKY
www.horicky.cz

říjen - listopad 2009

SLOVO STAROSTY:
S blížícím se koncem roku každý přemýšlí co chtěl a nemohl udělat, eventuelně co chtěl a dá se ještě
zvládnout. To je případ i stávajícího ruchu na obci. V zastupitelstvu obce jsme se shodli, že ještě v letošním
roce provedeme opravu nevyhovující dešťové kanalizace směrem od fary k Tlapákovým, následně usadíme
silniční obrubníky, dojde k vyrovnání propadlých míst a bude proveden nový asfaltový povrch. Před tím se
podařilo opravit vodovodní uzávěry k okolním nemovitostem tak, aby se snad do nové vozovky nemuselo
vstupovat. Akci provádí firma COLAS, která byla vybrána výběrovým řízením pro cenovou, ale i časovou
nabídku k provedení akce. Částečně bude tato oprava financována z prostředků dotace POV, kterou jsme
„neutratili“ při opravě komunikace od školy k Vondráčkovým.
Na Novém Dvoře je položen nový podzemní kabel rozvodů NN. Firma Elektro-comp Náchod
v následujících dnech provede v této části obce dle smlouvy rekonstrukci veřejného osvětlení.
Větší akcí (která byla provedena v době uzavírky komunikace z Hořiček na Křižanov) je výměna potrubí
z rybníka v Křižanově pod vozovkou. Přestože na tuto akci nebyl zcela jednotný názor, byla schválena a
nyní zbývá před zimním období dodělat výpustné zařízení, aby mohl být rybník přes zimní období
napuštěn.
Z větších investičních akcí je otevřena otázka provedení chodníku před Severýnovými – v případě
klimatických a časových problémů je možné vybudovat chodník až v roce 2010.
Od 1.11.2009 jsme ze zákona povinni mít zřízeny datové schránky. Znamená to, že veškeré dokumenty
ze správních orgánů budou chodit ne doporučenými dopisy, ale přes tyto schránky. Na posílení pracoviště
CZECH Point obec obdržela dotaci ve výši cca 50 tis. Kč. od ministerstva vnitra.
Závěrem vás chci ještě upozornit na změnu termínu sběru nebezpečných odpadů, který proběhne dne
14.11.2009, viz přiložený leták. Zbavte se „kulturně“ těchto odpadů, aby se dalo i po setmění procházet
obcí, přičemž by z řady komínů nebyla cítit jejich likvidace.

ZE ŽIVOTA OBCE:
ŽIVOTNÍ VÝROČÍ:
Kuderová Marie, Hořičky
Drtinová Sylva, Chlístov

70 let
81 let

Přejeme životní pohodu a mnoho zdraví do dalších let!
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Poněkud netradiční sňatek v netradičním prostředí uzavřeli dne 5.9.2009
snoubenci
Petra DUFKOVÁ a Michal MEDUNA
Do společného života přejeme novomanželům
hodně zdraví, štěstí a pohody.
Pozn. Pro občany prahnoucí po více informacích máme na www.horicky.cz exkluzivní fotografie.

OSTATNÍ:

Sběr starého papíru !
Škola organizuje tradiční sběr starého papíru od 9.11. do 11.11.2009 (odvoz 12.11.2009 ráno). Papír můžete
v uvedených dnech nosit do obou budov školy (od 6:30h do 15:30h - budova 2. stupně ZŠ a od 6:30h do 17h
- budova 1. stupně ZŠ).
Sbíráme hlavně noviny, časopisy, směs letáků (vše dávejte zvlášť). Dále pak vlnitou lepenku a ostatní
smíšený odpad.
Předem děkujeme.

Čiň čertu dobře, peklem se ti odmění aneb co by se nelíbilo tobě, nedělej druhému
Každý z nás jistě s potěšením zaznamenává větší nebo drobnější události, které se v naší obci dějí.
Jednou to je nová lavička, podruhé oprava místních komunikací, potřetí třeba nové branky na hřišti. Právě
na zmiňovaném hřišti byla dokončena instalace betonových skruží, které v sobě skrývají uzávěr vody pro
zavlažování trávníku. Nedávno jsem šel po vesnici, slyším rány jako z děla a v duchu si říkám, že to zní,
jako by to dělo bylo někde v jeskyni. No a následující den koukám do popisovaných skruží a je mi vše
jasné. Nějakého nudícího se pyrotechnika napadla výborná myšlenka – odpalovat petardy ve skruži. Za prvé
se to dobře rozléhá. Za druhé se nerozlétnou do okolí střepy z lahví, do kterých je petarda vhozena (že
střepy létají i směrem vzhůru je v okamžiku odpalování jaksi opomenuto). Za třetí – uvidíme, co to udělá
s přívodní hadicí nebo ventilem. Závěr? Myšlenka nebyla jedna z nejlepších.
Prohlížím uzávěr vody. Přežil. Ještě více mne těší, že nevidím stopy DNA (rozuměj krve) neznámého
pyrotechnika. Sláva!. Také přežil. A přemýšlím, jaké by to bylo, kdyby se role obrátily. Skruž s ďábelským
smíchem zasouvá petardu do pyrotechnikovy kapsy kalhot. Pro zvýšení účinku a pro větší legraci ji vkládá
ještě do lahve. Špatná představa. Myšlenky však pádí dál. Mám napsat pár řádků do zpravodaje a doporučit
ještě blbější řešení? Proč se musí adolescent táhnout až na hřiště a ještě k tomu v nevlídném počasí? Nebylo
by lepší vyzkoušet účinky petard pěkně doma v teplíčku? Co takhle maminčina trouba? Páni, to by byla
řacha! Možná by i plotýnky nadskočily. Nebo mraznička? Co to asi udělá v takové zimě? A co takhle
experiment v tátově autě? Tak to by bylo fakt hustý. Okénka by byla rázem z mléčného skla.
Příkladů na téma „Co by se nelíbilo tobě, nedělej druhému“ vymyslíme každý desítky. Jeden občan mi
před několika dny se smutkem v hlasu a vzteklou slzou v oku ukazoval rozšláplou psí fekálii před svou
brankou. A to ani nemluvím o pálení trávy nebo o okolí kontejnerů. Ale to je již bohužel obehraná písnička.
(mn)

OPONA A DIVADLO
Hořičská divadelní opona získává na slávě! Koncem letošního roku vyjde kniha „Malované opony“, kde
bude uvedena i ta naše. Díky internetu se dnes může doslova celý svět dozvědět o naší oponě i o historii
místních divadelních představení. Prosíme naše spoluobčany (zejména pamětníky), kteří mají doma nějakou
starou fotografii opony nebo z divadelního představení, aby ji přinesli na obecní úřad, kde bude
okopírována, bez poškození ihned vrácena a následně kopie vystavena na internetu.
Předem děkujeme.
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O fotbale v Hořičkách (převzato bez redakčních úprav)
Léto skončilo, nastal podzim a v tomto období začala vrcholit sezóna fotbalu v Hořičkách. Září a začátek
října nám přichystaly různorodé sportovní pocity, ale pouze v rámci Havlovické ligy.
Nejprve jsme po povedeném výkonu na Fan’s Trutnov z prvního kola okusili, jaké je hrát na naše nové,
větší brány v souboji se Slatinou B. V zúžené sestavě jsme jasně dominovali od úvodu do závěru a skóre
zápasu se zastavilo v obou zápasech až na stavu 8:1 v náš prospěch. O týden později jsme měli jet do
Červeného Kostelce, hrát proti AC Roma, avšak utkání jsme si odložili a po dvou týdnech byly zápasy
bohužel kontumovány. Sice jsme si připsali 6 bodů za dvě administrativní výhry 2:0, ale takové vítězství
málokoho potěší. Další zápas nám přivedl do cesty April bar Úpice. Suverén soutěže měl bohužel obě hřiště
na domácí půdě v Havlovicích obsazená a tak se muselo neplánovaně hrát na Hořičkách. Ale i tak jsme
nedokázali přehrát soupeře a podlehli 1:4 a 1:5, což zapříčinila hlavně naše nepřesná koncovka. Terén je
poslední překážkou, která nám chybí v tom, abychom mohli říci náš dům, náš hrad. Další týden, další
domácí zápas, další neúspěch. Jako tradičně v osekané sestavě Trutnovský celek TSD nás přehrál větší
fotbalovostí a ukázal, že se máme ještě ledacos učit.
V posledním zápase zavítáme na Žernov k zápasu s již jistě bronzovým týmem letošního ročníku FK
Slatina. Tento zápas nám ještě může přiblížit obhajobu čtvrtého místa z loňska.
Bohužel se nepodařilo sladit okolnosti tak, abychom mohli absolvovat alespoň jeden podzimní turnaj. Už
teď také můžeme říci, že co se Havlovické ligy (která je hlavní náplní naší činnosti) týká, nesplnili jsme svá
očekávání, ačkoliv se proti nám postavily některé okolnosti a okrajově se obměnil náš kádr.
Petr Vít

***********************************************
„Hostinec Na Hořičkách“
Vás zve ve dnech

21. a 22. listopadu 2009

„ZVĚŘINOVÉ HODY“
-ochutnávka Svatomartinských vín
Rezervace na tel. 774 784 318
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FEJETON POD ČAROU:
SBOHEM KRÁSNÁ ČEŠTINO?
Miluji češtinu. Na stejnou událost lze reagovat tolika různými způsoby! Maminka na mateřské dovolené
stojí v kuchyni, v jedné ruce vařečku, na druhé ruce plačící dítě, ve vedlejším pokoji začíná zapomenutá
žehlička vytvářet nesmazatelnou stopu na novém tričku. Nervy na pochodu a v tu chvíli zvoní telefon.
Průzkum veřejného mínění. A přichází košatá čeština. Tazatele lze poslat do horoucích pekel, prudším
povahám se dere na ret žádost o líbání dolní části zad, jemná povaha volí větu typu: „Obávám se, že jste si
nevybral(a) nejvhodnější okamžik.“
V poslední době mám však o češtinu velký strach. Slovíčka přejímaná většinou z angličtiny dávají
našemu jazyku docela jiný význam. Slovo „heknout“ jsem měl vždy spojeno s bolavými zády a zvukovými
projevy s tím související. Projevilo se to i na vzniku výrazu „hekárna“, který dobře znají všechny rodičky.
Dnes však zjišťuji, že „heknout“ znamená nabourat se do počítačového systému, napadnout cizí počítač
apod. A důvod? Anglické slovíčko Hacker [čti hekr] = počítačový pirát. Dalším překvapením pro mne bylo,
když jsem na televizní obrazovce spatřil populární dvojici Mádl – Kotek, kterak hledají Fejka. To jsem vám
takhle jednou seděl u televize a slyším: „Je to Fejk nebo není?“ Kouknu na obrazovku a říkám si: „Co ti
kluci blbnou? Vždyť to je Jirka Mádl a Vojta Kotek! Ti nejsou Petru Fejkovi (pozn. autora – řediteli
Zoologické zahrady v Praze) ani trochu podobní.“ A opět došlo na prznění krásné češtiny, neboť zmiňovaná
dvojice ukazovala divákům jakési videonahrávky a ptali, zda děj je skutečný nebo upravený. A otázka: „Je
to fejk nebo není?“ dostala zcela jiný význam. Důvod? Anglické slovíčko Fake [čti fejk] = podvod.
Mé jazykové cítění dostává těžké rány. Rozumí mi vůbec čtenář, když napíši slovo „prznění“? Neměl
bych psát fejetony dva? Jeden pro střední a starší generaci s využitím krásné češtiny a druhý pro mladší
ročníky za pomoci technočeštiny a angločeštiny? Tak např. „Jj vole až to dočteš poď na ajsko a dáme pařbu.
Loudni si upgrade a pak čekni moje skóre :-). Mmnt mám foun. Už jsem z5. A zejtra můžem jed na
paintball. = Jo kamaráde, až dočteš tento fejeton, připoj se na ICQ (program na internetu) a zahrajeme si
spolu nějakou počítačovou hru. Opatři si její poslední verzi a potom zkontroluj můj výsledek (smích).
Moment, zvoní mi telefon. Už jsem zase tady. A zítra můžeme jet do přírody zastřílet si barevnými
kuličkami.“
Na druhou stranu – do češtiny i v minulosti pronikala slovíčka původem německého nebo ruského.
Vzpomeňme na „obličej“ – ksicht (das Gesicht), „šroubovák“ – šraubcírák, šramcírák (der Schraubenzieher,
„šmirglpapír“ – smirkový papír (das Schmirgelpapier) nebo na „kolchoz“ – zemědělské družstvo či
„bumášku“ – razítko, povolení.
Na závěr mě tedy napadá upravené rčení – „Útoků se nelekejme a na množství nehleďme.“
Přeji vám bohatou slovní zásobu a květnatá slovní spojení v krásné češtině.
(mn)

Redakční uzávěrka čísla je vždy k 20.kalendářnímu dni v měsíci. Připomínky, náměty nebo Vaše názory lze předat na OÚ, nebo
zasílejte e-mailem na adresu lorenc@seznam.cz (jl), neumann.milan@seznam.cz (mn).
Náklad tohoto vydání činí 210 ks. Výtisky jsou neprodejné a slouží k bezplatnému informování občanů .
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