HOŘIČSKÝ ZPRAVODAJ
ROČNÍK : XI

OBECNÍ ÚŘAD HOŘIČKY
www.horicky.cz

červenec-srpen 2010

ŽIVOTNÍ VÝROČÍ:
Oldřich Šolc, Hořičky
Miroslav Teichman, Hořičky
Marie Severýnová, Hořičky
Jaroslav Balada, Hořičky

82 let
75 let
75 let
70 let

Přejeme životní pohodu a mnoho zdraví do dalších let!

VÝZVA OBČANŮM:
V současné době se připravuje vypracování nového územního plánu obce na
katastrálním území Hořičky, Chlístov u Hořiček, Křižanov u Mezilečí. Do 15.9.2010
můžete podávat návrhy a požadavky na změnu a doplnění stávajícího územního plánu,
který je k nahlédnutí na Obecním úřadě v Hořičkách.
Územní plán bude vypracován s výhledem minimálně 5 let a v této době nebude možno
provádět žádné dodatečné úpravy.
Tiskopis k předložení žádosti je k dispozici na obecním úřadě.

(mn)

OZNÁMENÍ:
Vzhledem k narůstajícímu množství zpracovávaných dokumentů dochází bohužel od
1.9.2010 k omezení úředních hodin administrativní pracovnice obecního úřadu. Od
tohoto data bude vždy ve čtvrtek obecní úřad pro veřejnost uzavřen.
Děkujeme za pochopení.

(mn)

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ:
V sobotu dne 26.6.2010 se na Obecním úřadě v Hořičkách konalo vítání našich
nových občánků. O kulturní vystoupení se postarala paní Zdena Řezníčková s dětmi
z MŠ a ZŠ.
Rodičům přejeme hodně radosti z dětí a našim maličkým pevné zdraví
a mnoho životních úspěchů.
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Vojtěch Bednář
(Hořičky)

Maxmilián Medek (Hořičky)

Viktorie Koutná (Hořičky)

Štefan Sprinz (Hořičky)

Karolína Mertlíková (Křižanov)

Pozn. Barevné provedení zpravodaje je k dispozici na www.horicky.cz v sekci Hořičský
zpravodaj.
(mn)
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OKÉNKO ZŠ A MŠ HOŘIČKY: (převzato bez redakčních úprav)
soutěž

Výsledky v soutěžích za školní rok 2009/2010
úroveň
jméno a příjmení žáka

Dopravní soutěž

okresní kolo

Dopravní soutěž

Dopravní soutěž

okresní kolo

krajské kolo

ročník

družstvo ml.:
Kasnarová Radmila, Grosspitschová
Amálie, Vít František, Cibula Michal

6., 6.,
6., 5.

družstvo st.:
Matoušová Kateřina, Kopecká Sabina,
Vondráček Martin, Pokorný Martin

7., 8.,
7., 8.

umístění
1.

2.

družstvo ml.:
Kasnarová Radmila, Grosspitschová
Amálie, Vít František, Cibula Michal

2.
6., 6.,
6., 5.

Dějepisná olympiáda

okresní kolo

Hanušová Marie
Šimková Kateřina

9.,
7.

2.
4.

Dějepisná olympiáda

krajské kolo

Hanušová Marie

9.

5.

Karlovarský
skřivánek- zpěv

oblastní kolo

Matoušová Kateřina

7.

2.

Karlovarský
skřivánek - zpěv

oblastní kolo

Galuščáková Alena

7.

2.

Úpice br. Čapků

oblastní kolo

Faltová Anežka

6.

2.

Úpice br. Čapků

oblastní kolo

Boekhout Patrick

6.

3.

Úpice br. Čapků

oblastní kolo

žáci sedmého ročníku

7.

zvláštní cena

Černá Afrika

oblastní kolo

Boekhout Larissa

6.

ocenění

Černá Afrika

oblastní kolo

Matoušová Kateřina, Rudolfová Nikola

7.

ocenění

Prima sezóna

oblastní kolo

žáci 8. ročníku – kolektivní práce

8.

3.

Projekt VP (volba
povolání)

okresní kolo

Tereza Komůrková
Marie Hanušová

9.
9.

2.
3.

Projekt VP

krajské kolo

Tereza Komůrková

9.

4.

Biologická olympiáda
(kat. 6. -7.)

okresní kolo

Matoušová Kateřina
Rudolfová Nikola

7.
7.

7.
5.

Biologická olympiáda
(kat. 6. -7.)

krajské kolo

Matoušová Kateřina
Rudolfová Nikola

7.
7.

23.
13.

Biologická olympiáda
(kat. 8. - 9.)

okresní kolo

Hanušová Marie

9.

4.

Mladý zahrádkář

okresní kolo

Galuščáková Alena
Rudolfová Nikola

7.
7.

2.
3.

Poznávání přírodnin 6-7 okresní kolo

Galuščáková Alena
Rudolfová Nikola

7.
7.

4.
8.

Poznávání přírodnin 6-7 krajské kolo

Galuščáková Alena

7.

19.

Šikovné ruce pro Hospic celostátní kolo

žáci 1. stupně

1. - 5.

1.

Recitační soutěž

okresní kolo

Pacák Hynek, Lorencová Miroslava

3.

1. a 2.

Recitační soutěž

krajské kolo

Pacák Hynek

3.

Čestné uznání

Zahrádkářská soutěž

okresní kolo

Galuščáková Kateřina

3.

1.

Zahrádkářská soutěž

okresní kolo

Pacák Hynek

3.

2.
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FEJETON POD ČAROU:
KDE NÁS BOTA TLAČÍ aneb LIDÉ BDĚTE A NEBLBNĚTE
Čas od času mi dá některý z našich spoluobčanů tip, o čem by mohl pojednávat
některý z dalších fejetonů. Někdy je námět nevýrazný nebo příliš osobní a ve víru
každodenních starostí zapadne. Některé nápady se však opakují a je tedy zřejmé, kde
nás bota tlačí.
Mezi oblíbené činnosti, které nás spolehlivě dokáží nadzdvihnout z plastových židlí,
dřevěných laviček nebo poctivého štokrlete je pálení vlhkého „sena“. Apeloval jsem zde
již mnohokrát, leč výzvy padaly zjevně na neúrodnou půdu. Zajímavé je, že páchnoucí
mrak sevře Hořičky zpravidla o víkendu. Buď je to tím, že v pracovních dnech nemáme
na tato ekologická zvěrstva čas nebo proto, že nás na víkend poctí svou návštěvou
chalupáři alias lufťáci. Mimochodem slovo „lufťáci“ je odvozeno od německého slova
die Luft, což znamená vzduch nebo ovzduší, kvůli kterému se na vesnice začalo z měst
jezdit. Nechci ani domýšlet, jak by se potom říkalo těm, kteří k nám přijedou proto, aby
zde produkovali smrad…
Na jednu stranu - ono mokré „seno“ je pěkný prevít. Blbě na zahradě vypadá, je
docela objemné (zejména když se sad pokosí v době, kdy tráva dosahuje do pasu) a pod
kupou zapařené biomasy vznikají na zeleném trávníku nepěkná žlutá kola. Na druhou
stranu, pokud patříte ke skupině Přátel žehu, můžete po několika otavách o jiné přátele
přijít. Původce kouře je totiž snadno identifikovatelný. Kouř z mokré trávy je nejen cítit,
ale je i vidět. A těžko můžete naštvaným sousedům u plotu sehrát scénku „Kterak jsem
chtěl vuřty opékati a dřevo se ne a ne rozhořeti“. Pyromani, které trápí alespoň nějaké
výčitky svědomí, zkoušejí na dýmající kupy vyzrát. Před plánovaným pálením pečlivě
sledují předpověď počasí a zejména směr větru. V okamžiku, kdy nabudou dojmu, že
vítr bude vát celý den do neobydlených koutů obce, zažehnou první sirku a zažloutlé
noviny. Zákon namazaného krajíce však funguje naprosto spolehlivě, a tak se během
několika minut vítr otočí směrem k nejbližším obydlím. Na vztek a ostudu je zaděláno.
A jak se tedy nechtěné úrody zbavit? Jsou tací mezi námi, kteří nelení a místo
zakouření Hořiček vezmou kolečko, nehořlavé „seno“ naloží a odvážejí např. za
hřbitovní zeď, k fotbalovému hřišti, kde se uskladňuje posečená tráva z našeho stadionu
apod. Na tomto místě je nutno poděkovat našim družstevníkům, kteří pravidelně
odvážejí tuto biomasu na místa, kde neškodí a nepřekáží.
Dalším problémem, který vás trápí, je zahradní technika. Samozřejmě všichni
vítáme, že už nemusíme naklepávat kosu nebo brousit pily. Pohled na čerstvě posečený
trávník či pořezanou fůru dřeva je fantastický. Ruce a nohy po práci příjemně bolí, na
stole voní káva nebo se třpytí orosený půllitr piva, slunce svítí, ptáci zpívají a na světě je
krásně. Když v tom se ozve z vedlejšího pozemku vytúrovaný křovinořez, místo
druhého hlasu se přidá vyjící kotoučová pila, po čtyřech taktech pauzy nastupuje
zahradní traktor a velké finále – hoblovka! Venkovská idylka bere za své. Musím však
objektivně přiznat, že řešení neumím nabídnout. Představa, že bude vydána vyhláška,
v které se stanoví, že používání zahradní techniky je povoleno ve všední den od 16-ti do
18-ti hodin a o víkendech od 10-ti do 11-ti hodin a od 14-ti do 16-ti je paranoidní.
V tyto hodiny by vzdálené seizmografické přístroje zaznamenávali v oblasti Hořiček
silné vibrace a vyprodukovaný hluk by vypudil méně odolné spoluobčany do přilehlých
lesů a naopak lesní zvěř do vzdálených rezervací. Mohu pouze poprosit: „Lidé bděte a
neblbněte!“ S kosou se chodilo na louku třeba v pět ráno, sekačka to zvládne i v devět a
po večerních zprávách jsou třeba malé děti již v posteli. Děkuji vám.
(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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