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Sběr vzorků na
3.Česko-Moravský košt slivovice
Vážení přátelé, kamarádi. Dne 20.3.2010 proběhne v kulturním
domě v Havlovicích, již 3.ročník Česko-Moravského koštu
domácích pálenek a likérů.
A proto vás upozorňujeme, že jsme zahájili SBĚR VZORKŮ
Zanechávejte je prosím na sběrných místech-OÚ Havlovice,
pohostinství Slatina nad Úpou, občerstvení u koupaliště
v Mezilečí nebo v palírně v Novém Městě nad Metují. A nebo kontaktujte určené
osoby - Z.Mencla tel.774854079 nebo J.Možiše 732191411 a odběr dohodneme
individuálně. Na jeden vzorek postačí 0,33l pálenky či likéru.
Degustace a hodnocení proběhne 13.3.2010 proškolenými degustátory z Čech i
Moravy,a vše samozřejmě absolutně anonymně. V loňském roce hodnotila tato
odborná komise více než 450 vzorků a věříme, že se nám jich na ročník letošní
povede shromáždit ještě více a zachováme tak vzrůstající tendenci.
Samozřejmě, že i v letošním roce bude naše akce provázena bohatým folklórním
programem, a jen připomínáme,že část finančního výtěžku z této akce bude opět
předána na dobročinné účely.
Za darované vzorky děkuje a na setkání se těší pořádající

SPOLEK PŘÁTEL ČS. a MOR .FOLKLÓRU
.FOLKLÓRU
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ŽIVOTNÍ VÝROČÍ:
Tuček Josef, Křižanov

83 let

Dufková Jiřina, Křižanov

83 let

Tylšová Božena, Hořičky

80 let

Mencl Josef , Hořičky

80 let

Skládal Jiří, Chlístov

70 let

Přejeme životní pohodu a mnoho zdraví do dalších let!

OZNÁMENÍ OBČANŮM
Poplatky ze psů pro rok 2010 je možno hradit v kanceláři obecního úřadu vždy v úřední dny, tj. pondělí a
středa. Splatnost poplatku je do konce února.

INFORMACE OD SVOZOVÉ FIRMY MARIUS PEDERSEN a.s.
Dobrý den,
letošní zima nám dává všem docela zabrat a nespokojenosti s naší prací přibývá, rozhodl jsem se na Vás
obrátit s určitou prosbou, výzvou nebo vysvětlením, co nám dělá největší problémy při výsypu popelnic na
komunální odpad a kontejnerů na separovaný odpad. Záplava sněhu, která nás v lednu zasypala a na kterou
byl málokdo připraven nám znesnadňuje práci i v únoru. Tím největším problémem v ulicích měst jsou včas
neprohrnuté komunikace, které následně částečně roztály a poté opět zmrzly. Vytvořily se zledovatělé
vyjeté koleje, lemované ledovatými až 30 cm vysokými mantinely. S osobním vozidlem se dají s opatrností
takové cesty projet, ale s nákladním je to už podstatně horší, v některých případech nemožné. Rozvor kol u
osobních vozidel je úplně jiný a proto naše svozová vozidla musejí těmito ulicemi projíždět většinou jednou
stranou v již vyjeté koleji a druhou po zledovatělém mantinelu. Pak se stane, jako tento týden již třikrát, že
takto nakloněné vozidlo prostě ujede a poškodí zaparkovaná vozidla, plot. Řidiči jsou již vystresovaní a
velmi opatrní, posuzují tudíž sami přímo na lince, zda je projetí ulice ještě bezpečné, nebo zda hrozí nějaké
nebezpečí. Obávám se, že nějaké reklamace na nesvezenou nádobu ještě budou. Pokud máte vytipované
nějaké úseky, kde tušíte, že tam se svozovým vozidlem nezajedeme, bylo by dobré soustředit popelnice na
místa, kam se vozidlo dostane. S některými již takto svoz popelnic řešíme. Žádám Vás proto aby jste se
snažili občanům vysvětlovat, že jim záměrně nechceme ztrpčovat život, ale že nesvezení jejich nádoby mělo
nějaké příčiny. Chtěl bych Vás ještě požádat o dohlédnutí popř. sjednání nápravy tam, kde svážíme
separovaný odpad, aby technické služby odstranily zmrzlý sníh před kontejnery, který znemožňuje tyto
nádoby obsloužit.
Děkuji za pochopení a s pozdravem
Stanislav Mára
vedoucí provozu
provozovna Náchod
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OSTATNÍ:
Přestože předchozí i následující řádky jsou pro mnohé zdrcující a deprimující, věřte, že bude líp. A až
bude v létě 35°C ve stínu, podívejte se na naše internetové stránky, kam jsme umístili fotografie z letošní
zimy (odkaz Zajímavá místa). Zobrazené záplavy sněhu nám spolehlivě zchladí přehřáté hlavy. Pokud jste
sami pořídili nějaké zajímavé fotografie, které se vztahují k letošní zimě (případně jakékoliv jiné mající
vztah k naší obci), prosíme o jejich zaslání, abychom jimi mohli potěšit i ostatní spoluobčany.
V této souvislosti vám s potěšením oznamujeme, že počet návštěvníků obecních internetových stránek
překročil hranici 9 000. V průběhu prvního pololetí také plánujeme jejich modernizaci.
(mn)

Poněkud netradiční výhled do kraje – lavička před poštou na Hořičkách.

Zasněžený pomník Antonína Picha před farou na Hořičkách.
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FEJETON POD ČAROU:
SNÍŽEK – SNÍH – BÍLEJ HNUS
Původně jsem chtěl psát o úplně jiných věcech: létání na Měsíc, omezování výroby v mladoboleslavské
automobilce nebo replikách hygienických potřeb. Avšak události posledních týdnů měly zásadní vliv na mé
duševní rozpoložení.
S blížícím se svátkem svatého Martina se začaly dětské nosíky lepit na skla oken a zvídavá očka
vyhlížela první snížek. „Kolik ho asi napadne? Půjde stavět sněhuláka? Kéž by ho bylo alespoň po okna!
Chodili bychom do školy přímo z pokojíčku nebo vůbec ne!“Takové a podobné myšlenky se dětem honily
hlavou a rodiče jen blahosklonně přikyvovali. „Jen si nemyslete! Vánoce prý budou na blátě a v lednu bude
pod Tlapákovými sníh sotva podél lesa!“ Jak krutě jsme se však mýlili. Když přišla první vlna, většina z nás
sníh buď uvítala (vždyť patří k zimě), nebo alespoň tolerovala (ať si děti užijí). Oprášili jsme lopaty a hrabla
a těch pár centimetrů jsme celkem bez problémů odklidili. Zálibně a ještě v klidu jsme obhlíželi čisté
chodníky a kochali jsme se zasněženými stromy.
Partička meteorologů reprezentovaná televizními moderátory a vybavená veškerým nejmodernější
vybavením nám však začala věštit věci nevídané. Přišla další vlna, napadnuly další centimetry a teploty
pokořily mnohaleté rekordy. V nedalekém Adršpachu mrzlo tak, že jsem se začal obávat, aby mráz
neroztrhal pískovcové skály na drobný písek a hrozilo by, že místo Skalního města budeme mít českou
Saharu. V tu chvíli se na mnohých čelech objevily první krůpěje potu a naběhnuly žíly na spáncích. Blbej
sníh! Začaly se lámat první násady lopat, hrabla praskala a silničáři poprvé odkryli dna skladů solí. Auta
používaná pouze občas se zahalila do bílé peřiny a usnula na dlouhé měsíce nerušeným spánkem. Řidiči
pluhů občas „načnou“ nějakou tu konzervu podél cest, bagristé nastupují do boje se sněžnými bariérami a
Pražáci zvažují vyhlášení stanného práva, národního smutku a stažení vlajek na půl žerdi.
To nejhorší nás však teprve čeká. Matka příroda velí k dalšímu z mnoha útoků. Napadaný sníh se již
neměří v centimetrech ale v decimetrech. První ekologové protestují proti solení řek, ekonomové Správy a
údržby silnic propadají depresím a polykají Meprobamat po celých platíčkách. Naopak popírači globálního
oteplování jásají, otevírají šampaňské a zvažují napsání knihy „Bílá planeta“. Do boje se sněhem jsou
nasazeny zbraně nejtěžšího kalibru (např. u nás se jedná o „jezeďáckou“ techniku), povolány jsou jednotky
soukromých traktoristů se svými pluhy. Každé ráno se opatrně blížíme k oknu a věta „Kolik ho asi
napadlo?“ dostává zcela jiný rozměr. Fuj! Venku je zase ten bílej hnus!
Tak dost. Až budete číst tento fejeton, měly by být teploty nad nulou. Doufejme ale, že příště nebudu
psát na téma: potůček – potok – blbá voda…

(mn)

Redakční uzávěrka čísla je vždy k 20.kalendářnímu dni v měsíci. Připomínky, náměty nebo Vaše názory lze předat na OU, 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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