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Přejeme životní pohodu a mnoho zdraví do dalších let!

SLOVO STAROSTY
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ve dnech 17. a 18. dubna bude u budovy obecního úřadu přistaven kontejner pro velkoobjemový
odpad a to pro občany Hořiček a Chlístova. V pátek bude otevřen od 13:00 –18:00 hod. a v sobotu od
09:00 – 16:00 hodin. Pro občany místní části Křižanov, Mečov a Nový Dvůr bude tento svoz proveden
mobilně 16.5.2015, časový rozvrh příjezdu vozidla na jednotlivá stanoviště bude zveřejněn v příštím
zpravodaji a na internetových stránkách obce. Do kontejneru můžete odložit: koberce, linolea, dětské
autosedačky, kočárky, lyže, sáňky, postele, matrace, stoly, židle, skříně, sedací soupravy a sanitární
keramiku (WC a umyvadla).
Svoz nebezpečného odpadu bude proveden mobilně v sobotu 16.5.2015 na obvyklých stanovištích
v Křižanově a Hořičkách. Podrobnosti budou zveřejněny v květnovém zpravodaji.
Novinkou budou dvě nádoby na drobný kovový odpad ve stejném tvaru jako plastové popelnice,
avšak o objemu 240 litrů. Tyto nádoby se vyrábějí v šedé barvě s výrazným označením, pro jaký odpad
jsou určeny. Po dodání od svozové firmy Marius Pedersen budou umístěny u garáže SDH a prodejny
potravin. Následně prověříme zájem občanů v Křižanově a podle výsledku šetření zvolíme další postup.
Dále připomínáme, že plastové kontejnery na sklo (ve tvaru zvonu) mají v horní části zářez, kterým je
možné vhodit i tabulové sklo. Úpravu na menší formát proveďte bezpečně ještě před příchodem ke
sběrnému místu. Nestavte sklo vedle kontejnerů, dochází k jeho rozbití a ohrožení zdraví ostatních
spoluobčanů nebo domácích zvířat.
Musíme konstatovat, že někteří občané stále ještě nechápou, co je biologicky rozložitelný odpad
(posečená tráva), který se před pravidelným odvozem dočasně uskladňuje vedle kontejneru u hřbitovní
zdi. Zaznamenali jsme případy, kdy zde bylo odloženo roští, papírové krabice a další odpad. Věříme, že
se jednalo o ojedinělé, zkratové selhání neznámého občana.
Na podzim minulého roku a letos v březnu byly ve středu obce pokáceny 2 lípy. Pokud se někdo
z čtenářů podíval na pařez, zjistil, že lípy byly napadeny měkkou hnilobou a směrem ke koruně byl střed
kmene dokonce zcela vyhnilý. Pro pochybovače je na obecním úřadu k dispozici názorná
fotodokumentace. Důležité je, že jsme ihned zajistili výsadbu nových stromů, aby měly Hořičky i pro
budoucí generace zachovaný vzhled návsi s typickými lípami.
Dále upozorňujeme občany, že pokud potřebují vyvézt septik nebo jímku, je nezbytně nutné předem
dojednat termín na obecním úřadu. Technologické zařízení ČOV nemá kapacitu nárazově zpracovat
v průběhu několika navazujících dnů nátok velkého množství hustého kalu. Děkujeme za pochopení.
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Členové SDH Hořičky
provedou v sobotu dne 11.dubna 2015

sběr železného šrotu
v místních částech Hořičky, Chlístov, Nový Dvůr.
Šrot připravte den předem na obvyklá stanoviště. Netřeba nabádat, aby hromádky, které přinesou zisk do
hasičské pokladny, zůstaly pod bdělým dohledem. Mohlo by se stát, že staré haraburdí skončí na
nesprávném vleku a zisk z jeho prodeje v nesprávné peněžence.

SDH Hořičky vás zve na

tradiční pálení čarodějnic
30.dubna 2015 U SPORTOVNÍHO HŘIŠTĚ
Sraz účastníků v 19:30 hod u obecního úřadu,
odkud se lampionový průvod přesune ke hřišti, kde bude provedeno zapálení hranice.
Občerstvení, hudba, ohňostroj – vše je zajištěno.
Následující den (1.května ve 14:00 hodin) postaví na tomtéž místě členové SDH,
Pechance o.p.s. a Přátelé folkloru o.p.s. společnými silami májku pro radost našich dětí a
občanů. Ani tato akce se neobejde bez řádného občerstvení.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Obecně prospěšná společnost Pechanec vás zve na jarní turistickou procházku
„Obsadíme Vízmburk“ v sobotu 18. dubna 2015.
Odjezd autobusem v 10:15 hodin od obecního úřadu, následovat bude přejezd k hostinci „U devíti křížů“
v Červeném Kostelci.
Trasa pochodu: lom Krákorka – zřícenina hradu Vízmburk – Havlovice
(v cílovém místě je zajištěna návštěva sportovního areálu a restaurace Amerika)
Z Havlovic odjezd zpět v 16:40 hodin linkovým autobusem Úpice – Česká Skalice.
Startovné: dospělí 50,- Kč, děti ZDARMA.
Přihlášky telefonicky u paní Lorencové, tel. 608 056 367 nebo u paní Janischové, tel. 776 616 249.
Termín přihlášení do 12.4.2015 – je nutno dodržet pro zajištění autobusu!
V případě velmi nepříznivého počasí bude akce odložena !!
Josef Kačer, starosta
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

více o škole na www.skolahoricky.cz

Milujeme hru!
24. 3. zápolilo 6 družstev ze 3., 4. a 5. třídy ve FLORBALU. Družstva byla smíšená a i děvčata bojovala
jako lvice. Gratulujeme vítěznému družstvu Buldoků ve složení Adam Vozák, Kateřina Hofmanová,
Ondřej Řehák a Vojta Skuhravý.
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Návštěva místní knihovny
V březnu děti 1. stupně navštívily místní knihovnu, kde je paní Kuderová seznámila s provozním řádem
knihovny a besedovala s nimi o dětské literatuře. Doufáme, že se zvýší zájem o půjčování knih a jejich
četbu.
Recitační soutěž
Děti, které v únorovém školním kole recitační soutěže zvítězily, se zúčastnily okresního kola recitační
soutěže "Mladá scéna" v Náchodě ve čtvrtek 12. 3.
Byli to tito žáci: Petr Lesk, Nikola Hartychová, Kateřina Prouzová ze 3. a 4. třídy a Mirka Lorencová z 8.
třídy. Do krajského kola, které se uskuteční v měsíci dubnu, postupují Kateřina Prouzová ze 4. třídy s
básničkou "Ušaté torpédo" a Mirka Lorencová z 8. třídy s texty "Výskyt" od Rudolfa Křesťana a "Tady
pořád něco chybí" od Melisy Denkové. Děvčatům blahopřejeme a přejeme hodně úspěchů v Hradci
Králové.
Žáci 1. stupně změřili 10. 3. své síly ve sportovní soutěži SKÁKÁNÍ PŘES ŠVIHADLO.
Nejlepšími skokany se z prvního ročníku stala Nella Ravingerová s počtem 74 skoků za 1 minutu. Ze
druhého ročníku Anna Hoffmanová se 70 skoky, z třetího ročníku Vratislav Hejný se 100 skoky, ze
čtvrtého ročníku Anna Voženílková se 100 skoky a z pátého ročníku Emma Dusová opět s rovnou 100.
Blahopřejeme nejen jim, ale všem, kteří se „švihadlování“ s vervou sobě vlastní zúčastnili.
učitelky 1. stupně

8.3., Hořičky - Víte, co se stalo?
Karkulka, Zorro, kovboj, čarodějnice, roztomilá i hrozivá zvířátka, mechanik, hasič, policista, krásné
princezny a další pohádkové postavy se utkali v mnoha soutěžích a roztančili se na DĚTSKÉM
KARNEVALU. V soutěžích získali mnoho cen, vyhrával každý. Nechybělo ani občerstvení.
Děkujeme organizátorům a hlavně všem sponzorům, kteří nám – dětem umožnili se sejít v tak velkém
počtu a pořádně se vydovádět. Už nyní se těšíme na další akci, která se uskuteční v rámci dětského dne.
vděčné děti

„Máme rádi zvířata, zvířata, zvířata...“
Touto písničkou jsme ve školce začínali týden plný zvířátek. Povídali jsme si hlavně o domácích a
hospodářských zvířatech. Mluvili jsme zvířecí řečí, se zvířátky (plyšáky) jsme cvičili, o zvířátkách jsme
zpívali, zvířátka jsme kreslili, malovali.
Děti se dozvěděly spoustu nových informací. Naučily se pojmenovávat mláďátka a jejich rodiče. Teď už
vědí, že koza nebydlí v „kozárně“ ale v chlívku. Poznaly, že kráva má srst, prase štětiny, slepice peří. Děti
už také vědí, že nemají sahat na zvířátko, které neznají.
Jeden den jsme se vypravili za opravdovými zvířátky na Kalousov k Vlčkům, kde si děti mohly
prohlédnout zblízka, a třeba i pohladit živou krávu, telátko nebo králíka. Pro děti to byl velký zážitek,
protože hospodářských zvířat je v dnešní době na vsi pomálu.
Pro příště se chystáme ještě za koníčky a ovečkami, které máme nedaleko.
Zdena Řezníčková, učitelka MŠ

Turnaj ve stolním tenisu
Na druhém stupni jsme také pilně sportovali. V úterý 24.3. se uskutečnil turnaj 14 dívek a ve čtvrtek 26.3.
proběhl turnaj 17 chlapců. K vidění toho bylo opravdu hodně a je znát, že na 2. stupni není o sport nouze.
Turnaj dívek byl přehlídkou klidné elegance, turnaj chlapců byl nabitý energií a mnohé výměny byly
přímo strhující. V kategorii dívek zvítězila Petra Petrásková (9. roč.), druhé místo obsadila Tereza
Svobodová (8.) a bronz získala Hana Tatíčková (8.). Kategorie chlapců dopadla podobně jako loni. První
místo obsadil Jakub Paleček (9.), stříbro patřilo Václavu Novotnému (9.) a bronz získal nadějný Lukáš
Rudolf (7.).
sportovní komise 2. st.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ZE ŽIVOTA OBCE
Zasedání zastupitelstva obce se uskuteční ve čtvrtek 9.dubna 2015 v obřadní síni obecního
úřadu. Začátek je v 18:00 hodin s následujícím programem: zahájení a kontrola usnesení,
majetkové záležitosti, realizace záměrů r.2015 – 1.část, různé informace, diskuse a závěr.
Pozvánka je vyvěšena na úřední desce a také na internetových stránkách obce.
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Pilates na Hořičkách. 8.dubna 2015 v 18:00 hodin se v budově základní školy uskuteční
zdarma ukázka a seznámení s metodou tělesného cvičení Pilates. Dvanáctihodinový kurz
povede místní paní Jana Pichová a rezervaci lze provést mailem na adrese
o.sejvlova@seznam.cz nebo telefonicky na čísle 774 987 545. Vzhledem k dosažení
maximálního a individuálního účinku je počet míst omezen na 10.
Pozn. redakce: Pilates je metoda tělesného cvičení, která byla vyvinuta a propracována na začátku 20.
století Josephem Pilatesem v Německu, Velké Británii a Spojených státech amerických. Pilates nazval
svou metodu kontrologie (od slovesa kontrolovat nebo také řídit - angl. to control - a řecké přípony –
logia); byl totiž přesvědčen, že je možné využít mysl k tomu, aby kontrolovala (a řídila) svaly. Cílem
Pilatesovy metody je zlepšit kontrolu nad svým tělem, posílit jej a zlepšit jeho ohebnost.
(zdroj:www.wikipedia.cz)
Pravda o obecní hospodě. Po vydání březnového zpravodaje jsem netrpělivě očekával blížící
se datum dubnového vydání, abych mohl upřesnit informační šum, jehož tiskové podoby jsem
byl otcem. V dobré víře jsem uveřejnil pouze ústně předanou informaci, že pan Ruffer ukončí
nájemní smlouvu dohodou k 28.2. Vím, jak jsou mnozí z Vás hákliví na poskytování přesných
a včasných informací. Připadalo mi tedy vhodné i slušné zveřejnit upozornění, abyste
netrmáceli svá unavená těla k vyschlé pípě a zamčeným dveřím. Domníval jsem se, že
vyprahlá hrdla budou marně před potemnělým hostincem volat: „Pivo, pivo!“ Opak byl
pravdou. Pan Ruffer přehodnotil své unáhlené rozhodnutí, ústní dohoda se stala neplatnou, a
tak bylo postupováno dle podepsané smlouvy – tedy tříměsíční výpovědní lhůta. Jinými slovy,
stávající nájemní smlouva je platná do 30.6.2015 a zároveň bylo vypsáno výběrové řízení (viz
informace na úřední desce a na internetových stránkách obce. Pokud jsem dezinformoval
některého stálého návštěvníka pana hostinského a přispěl tak k dočasně nižším tržbám,
upřímně se touto cestou panu Rufferovi omlouvám. Konec článku z minulého zpravodaje ale
platí stále => Názorů, jak by se měla hospoda vést, bylo slyšet poslední dobou mnoho. Má-li
někdo z kritiků odvahu vyzkoušet si roli hostinského, nebo alespoň dobrý tip, nechť navštíví
obecní úřad.
Pokračování rekonstrukce průtahu Hořičkami, resp. zákaz vjezdu v úseku Světlá - Litoboř je
v posledních dnech velmi diskutované téma. Jízdní řády autobusů byly na přechodnou dobu
upraveny, jsou na autobusových zastávkách i na www.horicky.cz. Starosti s cestováním tak
můžete přenechat řidiči a Vás zajímá pouze to, zda Vám neujede přípoj. To uživatelé aut měli
v posledních dnech těžkou hlavu. Bude zákaz platit i pro obyvatele Hořiček a místních částí?
Nyní je mnohé jasnější. Ano, zákaz platí a porušit ho můžete na Vaše riziko a za Vaše peníze.
Možná víte, že se měl ve stejném období opravovat (uzavřít) slatinský most. Protože by se však
ještě více zhoršila dopravní obslužnost v našem okolí, bylo rozhodnuto, že oprava mostu bude
zahájena až po ukončení uzavírky na Hořičkách. Neoficiální informace (chcete-li šeptanda)
praví, že odložení opravy mostu by mělo být co nejkratší. S ohledem na předchozí věty by se
mohlo zdát, že rekonstrukce průtahu Hořičkami by se mohla uskutečnit v kratším termínu!
Nechme se tedy překvapit…
Máte-li problémy s doručováním Hořičského zpravodaje, nebo poštovních zásilek obecně,
ujistěte se, že máte na svých plotech či dveřích poštovní schránku. Větrné počasí posledních
dní pouze potvrdilo, že sebedůležitější dokument se mezi plaňkami plotu, nebo za klikou dveří
ve větru prostě neudrží.
Nultý ročník litobořské výstavy vín . V sobotu 25.dubna 2015 zažije sál hostince v Litoboři
dosud nevídané. Návštěvníci budou laicky degustovat a následně hodnotit různé druhy vín:
bílá, růžová, červená, ovocná. Účast na výstavě (a tedy i v soutěži) Vám zajistí dodání dvou
lahví vína s objemem 0,75 litru a to ke každému vzorku. Času na rozmyšlenou máte ještě
habaděj, protože vzorky budou vybírány až do 24.dubna. Bližší informace jsou k dispozici na
internetových stránkách obce www.horicky.cz (odkaz úřední deska), plakátovacích plochách,
mailu folklor.horicky@seznam.cz a telefonních číslech 774 854 079 (pan Zdeněk Mencl) nebo
608 747 545 (pan Jiří Pelikán).
(mn)
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