HOŘIČSKÝ ZPRAVODAJ
OBECNÍ ÚŘAD HOŘIČKY
www.horicky.cz

ROČNÍK : XII

srpen 2011

ŽIVOTNÍ VÝROČÍ:
Karel Moc
Josef Kačer

Hořičky
Hořičky

87 let
75 let

Přejeme životní pohodu a mnoho zdraví do dalších let!

______________________________________________________________________

SRPNOVÉ GRILOVÁNÍ
V „ HOSTINCI NA HOŘIČKÁCH “
13.8.2011 Posezení s muzikou a grilovanými
specialitami ( steaky , žebra apod. )
Začátek od 17:00
Od 18:00 hrají: Flamendři
27.8.2011

Loučení s prázdninami
( grilované prasátko )
od 18:00 posezení s muzikou
hrají: Josef Lev a spol.

bližší informace na tel :774 784 318 nebo na plakátovacích plochách
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_______________________________________________________________________

LETNÍ PROVOZNÍ DOBA HOSTINCE (od 1.7. do 29.8.2011)
pondělí
12:00 – 22:00 hod
sobota
12:00 – 24:00 hod
úterý
12:00 – 22:00 hod
neděle
12:00 – 22:00 hod
středa
12:00 – 22:00 hod
čtvrtek
12:00 – 22:00 hod
pátek
12:00 – 24:00 hod
_________________________________________________________________________

Zumba na Hořičkách
Citát z encyklopedie Wikipedie: Zumba je disciplína na pomezí
sportu a tance, mohou ji provozovat jen instruktoři s platnou licencí
od společnosti Zumba Fitness LLC. Zumba je první disciplína ve
fitness centrech, která je skutečně veselá a zábavná, bourá zápolení s
vůlí známou z tradičních sportů. Kvalitně vedená lekce Zumby je
prospěšná nejen tělu, ale výrazně ovlivňuje i psychiku, cvičenci
zažívají endorfinové opojení. Zumba baví stejně jako zábava, kterou znáte z tanečních
zábav, večírků a proto přivádí tisíce nových příchozích do sportovišť a fitness center.
Zumba nemá pokročilostní úrovně. Dle originálního kurzu není ve formě kurzů - jsou
provozovány otevřené hodiny (openclass).
TERMÍNY KONÁNÍ - tělocvična Hořičky:
září

pondělí 5.9.
úterý 13.9.
úterý 20.9.
pondělí 26.9.

říjen

úterý
4.10.
úterý 11.10.
pondělí 17.10.
úterý 25.10.

listopad

úterý
pondělí
úterý
úterý
pondělí

Začátek vždy v 18 hodin, délka cvičení 60 minut, jednotné vstupné 50,- Kč.

1.11.
7.11.
15.11.
22.11.
28.11.
(mn)

_______________________________________________________________
NADMOŘSKÉ VÝŠKY VE VYBRANÝCH ČÁSTECH HOŘIČEK
Se svolením pana Zdeňka Vajsara, který zpracoval následující podklady, vám nabízíme
přehled nadmořských výšek ve vybraných částech Hořiček. Nejlépe se asi bude pamatovat
údaj z hospody (444 m n.m.), přičemž platí, že půllitr piva se bude pohybovat v rozmezí
nadmořských výšek přibližně 0,50 m. Při výpočtech dráhy je však potřeba zohlednit délku
paže hosta.
(mn)
Vejroviny (nejvyšší bod)
vodojem (výškový znak)
Haškovi
Vlčkovi
Pacákovi (šutrák)
Dvořáčkovi
Polákova vila
kraj silnice před bytovkou
Teichmanovi

- 467,10 m n.m.
- 463,57
- 462,00
- 456,00
- 455,00
- 454,00
- 453,00
- 450,00
- 448,50
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Mertlíkovi
zvonice (výškový znak)
kostel, hospoda
Vajsarovi
Tylšovi (u ústavu, výš.znak)
Gabrielovi
prodejna, hasičská zbrojnice
Šolcovi
Duškovi

- 448,50
- 444,54
- 444,00
- 443,50
- 443,14
- 442,40
- 440,00
- 437,00
- 430,00

Vážení občané,
považujeme za prospěšné poskytnout vám ucelené informace o záměrech a cílech Obecně
prospěšné společnosti Pechanec. Rovněž i o orgánech společnosti, neboť nechceme působit
v nějakém utajení.
Zdůrazňujeme, že naše činnost není zaměřena pouze pro Hořičky, ale naší snahou je oslovit
občany ve všech částech naší obce. Věříme, že v průběhu naší činnosti získáme pochopení a
pomoc od dalších občanů, abychom vytvořili větší kolektiv nadšenců, neboť bez vaší podpory
bychom vytýčených cílů nedosáhli.
****
Zakladatelé společnosti:
Luděk Rudiš, Hořičky čp. 118
Josef Kačer, Hořičky čp. 115
Účel společnosti:
Obecně prospěšná společnost byla založena za účelem rozšiřování poznání všech věkových
kategorií populace , hledání nových forem využívání volného času, posilování pozitivních
lidských hodnot s kladením důrazu na oživování etiky, morálky , vzdělávání, sebepoznávání a
dosažení zlepšení mezilidských vztahů. Prostředkem v tomto nikdy nekončícím procesu jsou
různé formy činností a služby pro veřejnost, které svým obsahem slouží k naplňování cílů
společnosti.
Druh poskytovaných služeb:
- Propagace a podpora zdravého životního stylu a aktivního pohybu pro děti a mládež a aktivit
pro celé rodiny. Organizovat zábavné a poznávací akce a v tomto směru rozvíjet spolupráci se
základní a mateřskou školou na úseku mimoškolních aktivit v daných podmínkách obce
Hořičky
- Děti, mládež a střední generaci seznamovat s kulturním a historickým dědictvím obce Hořičky
a širokého okolí, formou besed nad kronikou, výstavou fotografií, drobnými publikacemi
- Vytvářet podmínky pro rozšíření kontaktů se seniory formou kulturně společenského života
- Pořádání kurzů, přednášek, exkurzí, poznávacích a zábavných zájezdů, výstav, přehlídek
řemesel a dovednosti občanů, prodejních a podobných akcí.
- Organizovat a koordinovat využití sportovního zařízení a prostoru pro kulturně společenské
akce a ve spolupráci se samosprávou obce věnovat zvýšenou pozornost provozování a
udržování těchto zařízení
- Ve spolupráci se samosprávou obce podílet se na ochraně životního prostředí a krajiny, údržbě
a rekonstrukci veřejné zeleně, v péči o historické památky a drobné památky vesnické
architektury v regionu obce Hořičky
- Ve spolupráci se samosprávou obce vytvořit platformu na niž se bude formulovat vize dalšího
rozvoje obce
- Hledat vhodné formy prezentace obce, která vytvoří podmínky pro rozvoj cestovního ruchu
v obci a okolí
- Aktivně spolupracovat s oběma Sbory dobrovolných hasičů a oddílovým klubem kopané FK
Hořičky 07
- Navazovat kontakty pro spolupráci s DSO Stráně, DSO Úpa a vytvářet podmínky pro
spolupráci s okolními obcemi.
- Druh služeb lze měnit a doplňovat na základě rozhodnutí zakladatelů nebo správní rady
v takovém rozsahu, aby byly vytvořeny podmínky pro naplnění cílů poslání společnosti
Orgány společnosti jsou:

správní rada, dozorčí rada a ředitel společnosti

Členové správní rady byli jmenováni:
Mgr. Karel Dvořáček, bytem Hořičky čp. 35
Zdeněk Efler, Hořičky čp. 82
Miroslav Mertlík, Hořičky-Chlístov čp. 16
Martina Dusová, Hořičky čp.59
Pavlína Janischová, Hořičky čp . 39
Milena Kasnarová, Hořičky čp. 58

Členové dozorčí rady byli jmenováni:
Dana Volfová, Hořičky čp.83
Ilona Hlavatá, Hořičky čp. 81
Renata Sýkorová, Hořičky čp. 121
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Ředitel společnosti: Jiří Lorenc, Hořičky-Chlístov 40

Obecně prospěšná společnost Pechanec pořádá zájezd nejen pro starší spoluobčany do

Národního hřebčína Kladruby nad Labem a
na zámek Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou,
který se bude konat 17. nebo 18. srpna (dle počasí).
Zájemci o výlet se mohou přihlásit osobně do 12. srpna
na obecním úřadě v II. patře u paní Lorencové (tel. 608 056 367)
nebo v Obecní prodejně u paní Janischové.
Cena zájezdu je 150,- Kč.
Těšíme se na Vaši účast.

Obecně prospěšná společnost Pechanec Vás srdečně zve na

ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI,
které se bude konat 27.8.2011 od 15,00 do 19,00 hod.
Na Vaši účast se budeme těšit ve volnočasovém areálu na Hořičkách (u fotbalového hřiště).
Vstup na akci je zdarma, občerstvení je zajištěno.
Těšíme se na Vaši účast.
Pozn. redakce: Výše uvedené příspěvky byly poskytnuty OPS Pechanec a jsou zveřejněny bez redakčních úprav.

_______________________________________________________________
FEJETON POD ČAROU:
TENTO ZPŮSOB LÉTA ZDÁ SE MI PONĚKUD NEŠŤASTNÝM
Počasí posledních týdnů a snad už i měsíců mne nutí, abych fejeton zahájil tímto
věhlasným výrokem nezapomenutelného Rudolfa Hrušínského. Mistrovskou kombinaci
vzletných slov lze přeložit do kratšího a výstižnějšího rčení: „Stojí to za prd!“ Dlouho bych
musel vzpomínat, zda jsem potkal někoho, komu by tento způsob léta vyhovoval.
Příroda ukazuje, že má nejen vlídnou tvář. Netroufnul bych si bodře zahalasit v okolí
Višňové nebo Hrádku nad Nisou, že bylo suché jaro a bylo potřeba zapršet. S argumentem o
pěkně vlhkém podhoubí bych se jen se zlou potázal. Stejně tak je hloupé tvrdit ovocnářům a
drobným pěstitelům, že květnové mrazíky pomohly zdecimovat kolonie plzáka
španělského. A už vůbec je nemyslitelné prohlašovat v okolí Starých Čivic, že čerstvý vítr
má blahodárné účinky na samosprašné oplodnění některých rostlin. Příroda si prostě
nasadila masku gumáka a nehodlá ji jen tak sejmout.
Lidé začínají propadat depresím. Bahnem obalené a vztekem odkopnuté holínky létají
přes několik řádků brambor zasažených plísní. Motyčky je následují vzápětí a prázdné lísky
se smutně krčí v rozích kůlen. Plavky ve skříni se přirozenou rotací prádla dostávají do stále
nižších pater a pomalu jim začínají trouchnivět gumičky a šňůrky. Psychoterapeuti jásají,
palírny prosperují, neb lid začíná otupovat počasím týrané smysly alkoholem. Nechci
přivolávat další deště, a tak raději nebudu rozebírat další filmovou hlášku, tentokrát Josefa
Kemra z filmu Na samotě u lesa, o tom, že „prší a prší“. Naopak by bylo fajn, kdyby nám
zazpívala Jiřina Jirásková z trilogie Slunce, seno… . Její „páá pa páá pa…“ bylo totiž vždy
předznamenáním krásného dne.
(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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