HOŘIČSKÝ ZPRAVODAJ
ROČNÍK : XX

OBECNÍ ÚŘAD HOŘIČKY
www.horicky.cz

březen 2019

ŽIVOTNÍ VÝROČÍ:
Dušková Eva
Eflerová Ludmila
Tučková Irena
Vajsarová Věra

Chlístov
Hořičky
Křižanov
Hořičky

95 let
89 let
88 let
83 let

Přejeme životní pohodu a mnoho zdraví do dalších let!
(mn)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SLOVO STAROSTY
JAK HOSPODAŘÍME S ODPADY
Náklady na likvidaci tříděných odpadů, které hradí obec ze svého rozpočtu:
- sklo, plasty, lehké kovy
123.500,- Kč
- objemný odpad
13.200,- Kč
- nebezpečný odpad
10.700,- Kč
- bioodpad
13.600,- Kč
celkem
161.000,- Kč
Obec získává odměnu za třídění odpadu
Skutečné náklady

90.000,- Kč
71.000,- Kč

Z toho vyplývá, že obec hradí za každého trvale hlášeného obyvatele cca 132,- Kč/rok.
DŮLEŽITÉ INFORMACE
1) Zasedání zastupitelstva obce se koná v pondělí 11.3.2019 v 18,00 hodin v obřadní síni. Program
bude zveřejněn na úřední desce obecního úřadu a také na té elektronické (viz www.horicky.cz).
2) V pátek 22.3.2019 v 15,00 hodin organizujeme setkání seniorů naší obce v restauraci Vila Barbora.
Začátkem března budou senioři osobně pozváni a bude řešena doprava osob ze všech místních částí.
3) V sobotu 6.4.2019 od 14,00 hodin se uskuteční v klubovně nové hasičské
zbrojnice „VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ“
Přijďte si vyrobit velikonoční dekorace, ozdobit velikonoční perníčky apod.
S nápady a návrhy vám pomohou Monika Olbortová a Martina Dusová.
Zveme děti s rodiči a ostatní občany!
Materiál k tvoření bude zajištěn!
Pořádá OPS Pechanec.
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4) VELIKONOČNÍ TURNAJ VE STOLNÍM TENISE
Datum:
sobota 20.4.2019
Místo konání: hasičská zbrojnice
Soutěžit se bude ve dvou kategoriích – 1. kategorie do 15 let
– 2. kategorie nad 15 let
Hlavní pořadatel - Petr Sýkora, tel. 775 771 156.
Přihlášky na obecním úřadě u paní Volfové, tel. 775 083 401.
Hodnotné ceny a občerstvení zajištěno, pořádá Obec Hořičky.
Bližší informace budou zveřejněny na webových stránkách,
facebooku a v dubnovém zpravodaji!
Zveme všechny, kdo udrží pálku, ať již profík nebo amatér!
(Zájemce prosíme o včasné nezávazné přihlášení, abychom dle zájmu zajistili potřebný počet
pingpongových stolů.)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ZE ŽIVOTA OBCE
Náš praktický lékař MUDr. Aleš Zlámal čerpá v týdnu od 4. do 8. března 2019 řádnou
dovolenou. Dochází-li vám prášky, masti nebo zásypy, přepadla-li vás neočekávaně nějaká viróza,
chřipka nebo jiný diskomfortní stav, obraťte se v uvedeném týdnu na MUDr. Jiřího Kokeše v
penzionu Olga v České Skalici, telefon: 608 938 893.
OPS Pechanec pořádá cestopisnou přednášku na téma Grónsko. Se svými zážitky z trekingu po
ostrově doplněnými o videoprodukci se přijde podělit paní Jarmila Olivová. Přednáška se koná
v klubovně nové požární zbrojnice v pátek 15. března 2019 od 18:00 hodin. Vstupné dobrovolné.
Pozvánka bude zveřejněna i na vývěsce obecního úřadu, internetových stránkách obce a
facebooku.
Hlas Hořiček - střípky z minulosti. V souvislosti s blížícím se koncem dlouhé etapy zveřejňování
křížovek v našem zpravodaji jsme zapátrali v originálních výtiscích Hlasu Hořiček z období před
cca 50 lety a rádi bychom vám v nejbližším období přinášeli formou retrospektivních příspěvků
zajímavé náhledy do naší minulosti. Někteří z našich spoluobčanů možná ocení připravovaný
převod papírové podoby historických výtisků do elektronické. Včas vás budeme informovat,
jakým způsobem bude možné v těchto dokumentech virtuálně listovat.
Akce Z - brigády (zdroj – 1. číslo Hlasu Hořiček ze dne 18. 10.1965)
1) Do konce roku bude nakoupen materiál na přestavbu kabiny kina.
2) ZDŠ prodělává generální opravu: okna, střecha, kabinety na půdě, parkety v jedné místnosti,
omítka.
3) Osada Nový Dvůr staví autobusovou čekárnu.
4) Opravuje se hostinec v Litoboři.
Víte, že:
1) v naší obci zastavilo za sezónu na dvacet autobusů s turisty?
2) u nás byli spokojeni i cizinci – Rusové, Němci, Američané, Poláci, Rakušané?
3) v Hořičkách je v současné době rozestavěno na osm rodinných domků?
4) v Mezilečí dokončí v příštím roce stavbu koupaliště?
5) v naší obci /Hořičkách, Litoboři, Chlístově a Novém Dvoře/ je 32 osobních aut?
(mn)

SBĚR STARÉHO PAPÍRU!
Škola organizuje tradiční sběr starého papíru od 18.03. do 21.03.2019 (odvoz v pátek 22.03.2019 ráno).
Papír můžete v uvedených dnech nosit do obou budov školy (od 6,30h do 15h do budovy 2. stupně školy a
od 6h do 17h do budovy 1. stupně školy a MŠ).

Sbíráme noviny, časopisy, směs letáků a ostatní sběr.
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KŘÍŽOVKA – autentické zadání z r. 1973 (minulé řešení: Jakoubek, Moc, Borek)
Tajenka: dvě příjmení hořičských občanů a jedno litobořského občana
A

B

C

D

E

F

G

H

autor: DUB

I

1

VODOROVNĚ:
1 – Délta řeky; souhlásky láhve; předložka
/obr./.
2 – Mezin. zn. Německa; nádoba na koupání;
lidově odborník.
3 – TAJENKA – litobořský občan.
4 – Ruská řeka; automobilka v Itálii; délková
míra, chem. zn. fosforu.
5 – Okolo; hovorově Adolf; zázemí.
6 – Běloveská kyselka; část obličeje;
citoslovce plašení.
7 – Mužský hlas /obr./; světadíl; mezin. zn.
Ecuadoru.
8 – Zkratka pro Odbyt strojů a nářadí; strká.

2
3
4
5
6
7
8

SVISLE:
A – Končetina; historický majitel Rožmberku; mezinárodní soustava.
B – TAJENKA – hořičský občan; zn. síry.
C – Zbývá na poli po bramborách /obr./; souhlásky filé; pozn. zn. Prahy-město.
D – Původní obyvatel Ameriky; zn. letadel sovětského konstrukt.
E – Citoslovce zpěvu; dostaví se po obdržení dárku.
F – Osmé písmeno v abecedě; TAJENKA – hořičský občan; mez. zn. Izraele.
G – Hřídel zvedající ventily; značky Kambodže, Španělska a Rakouska.
H – Tvar podst. Jména ucho; tvar slovesa česat /obr./
I – Část těla; zfilmovaný horror.
Poznámka redakce (tedy té dřívější, z roku 1973):
Vážení a milí čtenáři,
omluvte, prosíme, značné zdržení 4.čísla. Naše tiskárna byla po určitý čas bez pracovníka. Od září t.r.
bude náš měsíčník vycházet opět pravidelně. Jen vás žádáme, abyste nám zasílali více příspěvků.
Těšíme se na spolupráci!
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

OKÉNKO ZŠ A MŠ HOŘIČKY: (převzato bez redakčních úprav)

více o škole na www.skolahoricky.cz

Praha očima mladé generace
Jsou tradice, které vzniknou náhodou. O to víc je pak máme rádi. Jednou z nich je i akce Ledová Praha,
které se každoročně účastní o pololetních prázdninách žáci osmého a devátého ročníku. Pokaždé se odtud
vracíme plni dojmů, unavení, ale na výsost spokojení.
Letos jsme kromě jiných pamětihodností navštívili i Staronovou synagogu a Židovský hřbitov na Starém
Městě a po návratu domů se pak pokusili vymyslet, co by asi tak mohly tyto památky vyprávět dalším a
dalším generacím návštěvníků, kteří sem zavítají. Veselé to moc nebylo, osudy odsunutých Židů a jejich
dětí nás hluboce zasáhly. Posuďte sami...
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Židovský hřbitov
Denně mě tu navštíví stovky turistů. Strkají mi papírky s prosbami, které se nedají splnit. Vždy byli moji
obyvatelé odstrčeni až na okraj města. Bylo to kvůli tomu, že měli něco navíc, byli chytřejší a bohatší,
prostě zdánlivě lepší. Když ale jednoho dne přijeli Němci, začali je odvážet pryč. Nevěděli ani kam jedou,
ani co se bude tam někde dít.
V těch dnech počítali každou vteřinu. Někteří přežili, ale někteří skončili tady u mě. Jedna holčička mi
vyprávěla, že umřela jako malá holka, bylo jí pouze čtrnáct let. Před smrtí byla mučena ještě s mladším
bráškou. Když na to pomyslím, je mi hrozně. Oba tu u mě leží spolu, pod jedním náhrobním kamenem,
kterému se tu říká stéla. A cítím, že je tam s nimi ještě dalších dvacet stejně nevinných jako oni.
Vzpomínám na ty hrozné chvíle a slyším jejich pláč a křik.
Když tu mluvím o stovkách turistů, je to, pravda, někdy otravné, nemáme tu chvilku klid, stále tu jen fotí a
fotí.. Když přijely děti z Hořiček, bylo to jiné. Ty děti o tom, co jsme prožívali, něco věděly. Vypadalo to,
jako kdyby byly tenkrát s námi a všechnu tu bolest prožívaly také. Dávaly pak na náhrobní kameny malé
kamínky, které značí jakousi úctu. A to bylo krásné.
Natálie Kovalová, 9. ročník

A pak že je dnešní mládež špatná. Kdepak, jsou to velmi citliví mladí lidé s krásnou duší. Díky, Natálko,
lépe bych to nenapsala. A díky všem "účastníkům zájezdu", byli jste prima.
Mgr. Věra Šintálová, učitelka 2. st.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

REPORTÁŽ PSANÁ NA KAMČATCE (převzato bez redakčních úprav)
Pokud sledujete na našich internetových stránkách výskyt obecní vlajky, nemohli jste přehlédnout jedno
velmi vzdálené místo, které navštívil náš spoluobčan, neúnavný vlajkonosič, Luděk Rudiš. A protože si do
batohu přibalil i blok a psací potřeby, vznikla reportáž, kterou v několika následujících zpravodajích
postupně otiskneme.
(mn)

Kamčatka - 1. díl: Příprava na cestu
Kamčatka, pro každého z nás vzdálené místo, o kterém málokdo ví něco podrobnějšího. Maximálně, že je
v Rusku. Naopak při dotazu několika známých byla umístěna do Ameriky, Norska, dokonce do Grónska.
Jelikož jsem předpokládal, že tato cesta bude o něčem jiném, než jsem zvyklý (obvyklá příprava i
s balením věcí mě trvá tak kolem ½ hodiny), podrobně jsem přečetl informace, abych na předpokládané
náročné výstupy byl 100% připraven, neboť výstupy měly být i do výšky 3.000 m n. m. Hlavně jsem
uvažoval o kvalitním obutí. Vzít si pohorky 45 let staré, ale perfektně vyšlápnuté, nebo úplně nové
z Goratexu, které jsem ještě na noze neměl. Připadal jsem si jako blázen, když v červenci, měsíc před
odjezdem, jsem v 30 stupních chodil po Hořičkách, abych je“ rozšlápl“. Nakonec jsem tuto alternativu
zavrhl a zabalil jsem si sice staré, ale túrami prověřené kožené boty z firmy “Snaha Poprad“, koupené v
roce 1969 za 290 korun z mého mizivého studentského kapesného 50,- Kč měsíčně. Původně stály 490,Kč, ale díky tomu, že jsem čekal na jarní slevu, dostal jsem se skoro na polovinu původní částky.
Jelikož jsme měli několik nocí spát i ve stanu na vulkanických tábořištích a počítalo se teplotami kolem 0
stupňů, půjčil jsem si od syna spacák do 5 stupňů. Původní peřový spacák ze stejné doby jako pohory byl
příliš objemný a já potřeboval minimalizovat objem věcí do torny. Pro jistotu jsem koupil do spacáku
bavlněnou vložku, která tepelný komfort zvyšuje o několik stupňů. Původně jsme si měli vzít s sebou i
stan, ale konečná informace (velmi příznivá) byla, že stany nám půjčí místní CK na místě.
Oblečení jsem si vybral takové, abych měl několik vrstev a mohl ho průběžně vyměňovat. Důležité byly
hlavně ponožky na střídání, aby nohy byly stále v suchu. Vytáhl jsem nepoužívanou krosnu, a i když jsem
měl nepromokavou bundu, pro jistotu pláštěnku. Přibalil jsem několik knížek z místní knihovny, abych
v mezičasech a hlavně v letadle netrpěl „nicneděláním“. (Pokračování příště.)
Luděk Rudiš

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 - 240 ks.
Výtisky jsou neprodejné a slouží k bezplatnému informování občanů.
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