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

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

více o škole na www.skolahoricky.cz

ZŠ a MŠ Hořičky vyhlašuje

zápis do 1. ročníku ZŠ
Zápis se uskuteční ve čtvrtek 21. dubna 2022 od 13h do 16,30h
v budově 1. stupně ZŠ (budova č.p. 19)

Zákonný zástupce s sebou k zápisu vezme občanský průkaz a rodný list dítěte.
Více podrobností k zápisu najdete na letáku (najdete ho na webu školy skolahoricky.cz).
Těšíme se na vás !

Zápis do MŠ proběhne11. května 2022 od 10h do 14h v budově MŠ.
Podrobnosti k zápisu budou uvedeny na webu školy.
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ZE ŽIVOTA OBCE
KOTLÍKOVÁ DOTACE
Zájemci o kotlíkovou dotaci nemusí zoufale brouzdat na internetu, ale mohou využít některý ze seminářů,
které připravuje Královéhradecký kraj. Ten v Náchodě je plánován na 11. května 2022 od 10 do 17 hodin
v zasedací místnosti městského úřadu, Zámecká ulice 1845, Náchod (leták je k dispozici na našich
internetových stránkách). Nechcete-li tak dlouho čekat, můžete využít dřívější semináře v jiných městech
našeho kraje:
11.04.2022 Rychnov n. Kn.
zasedací místnost městského úřadu, Havlíčkova 136, Rychnov n. Kn.
13.04.2022 Trutnov
malý sál městského úřadu, Slovanské náměstí 165, Trutnov
20.04.2022 Broumov
sál info centra, Mírové náměstí 105, Broumov
25.04.2022 Hradec Králové
v prostorách sálu zastupitelstva Krajského úřadu Královéhradeckého
kraje, Pivovarské nám. 1245, Hradec Králové
27.04.2022 Vrchlabí
v prostorách sálu kulturního domu Střelnice, Vančurova 378,
Vrchlabí
02.05.2022 Jičín
zasedací místnost městského úřadu, Žižkovo náměstí č.p. 18, Jičín
04.05.2022 Nový Bydžov
prostory Jiráskova divadla, Nový Bydžov
09.05.2022 Dvůr Králové n. L. městské muzeum, Sladkovského 530, Dvůr králové nad Labem
Po „náchodském“ termínu jsou ještě semináře v Dobrušce (16. 5. 2022) a v Hořicích (18. 5. 2022).
Vzhledem k současným i budoucím cenám uhlí někteří občané možná lehce zaváhají, cože do těch nových
kotlů budou vkládat. V zahraničí se velmi úspěšně používá sušený trus dobytka, a v takovém případě
byste se zřejmě vyhnuli i povinnosti vyměnit starý kotel, protože zákonodárci napsali do zákona krásnou
formulaci paliva: „Pro účely tohoto zákona se rozumí palivem spalitelný materiál v pevném, kapalném
nebo plynném skupenství, určený jeho výrobcem ke spalování za účelem uvolnění energetického obsahu
tohoto materiálu.“ No a zeptejte se krávy nebo vola, zda ten jejich „výrobek“ je určen ke spalování za
účelem uvolnění energetického obsahu. ☺ Jen těch exkrementů by potom mohl být nedostatek. Obdobně
by se také mohlo uvažovat i při spalování vlastnoručně nasbíraného dřeva…
(mn)
VÝZVA SBĚRATELE LUĎKA RUDIŠE
Co Čech, to muzikant /nebo sběratel/?
V minulých letech každý z dětí něco sbíral - poštovní známky, obaly nebo obrázky od žvýkaček, nálepky
ze sirek, viněty od piva, nebo tácky, autíčka. Později obrázky hokejistů, Pokemony a jiné.
Někomu tato záliba zůstala do dospělosti. Mnozí z nás navštěvují různé sběratelské setkání, popřípadě
dělají různé výměnné obchody.
Jelikož patřím také mezi takovéto lidi, a postupně budu sbírky rozpouštět, než sbírka nebude, tak mě
napadlo, že i na Hořičkách, popřípadě v okolí, existují podobní sběratelé, kteří by se se svým koníčkem
mohli pochlubit a ukázat svoji sbírku ostatním.
Pokud by se někdo chtěl přidat, popřípadě poradit, jakým způsobem by celá akce /výstavka/ šla realizovat
/třeba na 1 týden/, kontaktujte mě.
Sám bych mohl ukázat část sbírky ořezávátek na tužky cca 1.500 kusů, turistické známky cca 2.000,
Kinder vajíčka a jiné.
Znám další, kteří sbírají malé kalendáře, pytlíky od čajů, od cukrů, hotelová mýdla a další věci.
Doufám, že se podaří něco realizovat, nebo platí stále, že co se na Hořičkách děje místní nezajímá. A bude
se mluvit o tom, že někde v okolí se stále něco děje.
SDH HOŘIČKY INFORMUJE
S předstihem zveřejňujeme radostnou
zprávu, že i v letošním roce pomůžete
svým zaplněným garážím, kůlnám a
stodolám od ŽELEZNÉHO ŠROTU, a zároveň tak přispějete k doplnění pokladny našich dobrovolných
hasičů. Termín je stanoven na sobotu 7. května, tak s tím již předběžně počítejte. Letáček bude ještě
samozřejmě zveřejněn na našich internetových stránkách i facebooku a registrovaní spoluobčané obdrží
také informační e-mail i SMS.
© OBECNÍ ÚŘAD HOŘIČKY

2

Sbor dobrovolných hasičů Hořičky
Vás srdečně zve na
TRADIČNÍ PÁLENÍ ČARODĚJNIC
30. dubna 2022
Areál fotbalového hřiště
Program: od 17:00 hodin
Občerstvení zajištěno.
Sraz čarodějů a čarodějnic u obecního úřadu v 16:45 hodin.
Začátek průvodu v 17:00 hodin.
Stavění májky v 17:30 hodin.
Zapálení hranice v 18:00 hodin.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

FEJETON POD ČAROU
INFLACE
Vyčnívající špička ledovce vypadá hrůzostrašně, a to ještě nevíme, co se skrývá za překvapení pod
hladinou. Ale česká kotlina toho zažila už tolik, že nás jen tak něco nepoloží. Zásadou č. 1 je nesledovat
jakákoliv média, aby našinec nepropadl trudomyslnosti. Vycházejme z toho, že to stojí za prd a musíme si
pomoci každý sám. Náklady každé domácnosti lze rozdělit na zbytné a nezbytné. Jestliže pracujete
v pekárně a směna začíná ve 4 hodiny ráno, těžko budete spoléhat na autobus, vlak, stop nebo známého,
který náhodou pojede okolo vašeho pracoviště. Nezbývá nic jiného, než jezdit autem, ale tankovat ve
vlastním zájmu budete samozřejmě v Polsku. V tomto případě zřejmě půjdete proti proudu a
neuposlechnete tak sotva uvěřitelné rady vedoucích činitelů s platebními kartami s prakticky neomezeným
limitem na palivo a se služebním řidičem i automobilem, abyste chodili pěšky. Ale jinak je na nás
myšleno shůry velmi dobře, zejména na naše zdraví. Je-li vaše pracoviště v rozumné vzdálenosti
dosažitelné chůzí, řekněme tak do 10 kilometrů, nemalý peníz ušetříte, budete-li docházet na směnu
pěšky. Sice vám to zabere tak 2 – 2,5 hodinky ráno i odpoledne, ale hravě splníte a pravděpodobně i
překročíte doporučovaný limit kroků na den. Myslete však na to, že mezi obcemi musíte mít za snížené
viditelnosti reflexní prvky, a doporučuje se také nosit pro případ nenadálé změny počasí i pláštěnku,
náhradní obuv, suché ponožky a termosku s horkým čajem.
Zbytné jsou například i náklady na osvětlení v domácnostech. Na ruku nám naštěstí jde změna času a již
poměrně dobrá viditelnost ráno i večer. Tyto náklady tedy hravě snížíte a ještě větší celkové úspory
dosáhnete, pokud budete uléhat před setměním. Navíc vás to nebude nutit dívat se na televizi, kde ve
zprávách vystupují stejně jen podprůměrní herci s ještě podprůměrnějšími čísly. Ve finále byste mohli
televizi tedy darovat potřebným a ušetřit tak za televizní a analogicky i za rozhlasové poplatky. Stačí
vyplnit čestné prohlášení, že žádný přijímač nevlastníte. Při potížích s prostatou nebo obecně při častějších
nočních návštěvách toalety se doporučuje nejdříve za denního světla převázat oči šátkem
z polopropustného materiálu a trénovat chůzi naslepo od postele na toaletu. Úplní začátečníci si mohou
pomoci šátráním rukama, ale pozor abyste nezavadili o vypínač. Důležité je také jít vzpřímeně a ruce držet
ve výši ramen. Při předklonu hrozí, že byste mohli našátrat i něco jiného…
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Za zvážení stojí také změna stravovacích návyků, která nás v období nepohodlí čeká. Všechno zlé je
k něčemu dobré, a tak je zbytečné zatěžovat žaludky dosud tolik oblíbeným a rozšířeným kaviárem,
lanýži, křepelčími vajíčky či klokaními nebo žraločími steaky. I princezna Solimánská se přece spokojila s
pouhým chlebem namazaným tvarohem, který jí daroval pracující drvoštěp. Pravda, deklarované ceny pro
bochník chleba za 60 Kč a kostku másla za 80 Kč nezní příliš optimisticky, ale když dojdou dírky na
opasku, můžete si udělat další, nástrojem zvaným „lochajzna“. No a proč jíst teplé jídlo, když se v žaludku
stejně ohřeje na teplotu 37,5 - 38°C? Můžeme tedy rozdat i nepotřebné sporáky, mikrovlnné trouby,
topinkovače a hned se budeme cítit tak nějak svobodněji. Vždyť to stejně jen žere elektrický proud. Snad
jen ty rychlovarné konvice by mohly zůstat zachovány, protože jsme zaprvé národem kafařů, zadruhé děti
by měly přece jenom dostat do žaludku jednou za čas něco teplého a nezapomínejme na ty spoluobčany,
kteří budou chodit pěšky do práce se zmiňovanými termoskami. Kombinace zvýšeného pohybu a snížení
příjmu kalorií udělá ale s našimi těly pravé divy. Radost nám může kalit pouze fakt, že ohrožený druh
„hostinský“ nebo „restauratér“ dojde k vyhynutí, protože na běžné obědy za 150 – 200,- Kč se fronty stát
zřejmě nebudou. Budiž útěchou, že se snad najdou nějaké dotace v rámci EU, za které budou v každém
okresním městě vybudována muzea věnovaná historii pohostinství v českých zemích.
Štěstí se na nás ale usmálo v oblasti vytápění. Inflace sice letí prudce nahoru, ale stejně tak prudce by
měly v nejbližších měsících stoupat i venkovní teploty, takže problém je částečně vyřešen jeho odsunutím.
Prozíraví spoluobčané se však nenechají v žádném případě ukolébat falešným, dočasným pocitem jistoty.
Dofouknou kola dvoukoláků děděných z generace na generaci, nabrousí zuby pily, zkontrolují jejich
rozchod, nabrousí sekery a vyrazí do lesů. A zase tu máme samá pozitiva – vypracované svaly, pobyt na
čerstvém vzduchu, chleba s tvarohem a domy obrovnané dřevem, což je mimochodem výborný izolant.
Přece nebudete zateplovat postaru polystyrénem? Nejspolehlivější je přídělový systém, tedy pondělí –
čtvrtek: 15 polen/den, pátek – neděle: 20 polen/den (ať je o víkendu teplo, jako kdysi v hospodách). Kdo
chce mít limit vyšší, bude se muset v lese více snažit, ale tím rychleji se zase lesy stanou tak vzorně
uklizené, že si potomci šlechtických rodů při procházce v nich budou připadat jako ve vzorně udržovaném
zámeckém lesoparku.
I tak se ale může stát, že oheň dohoří již během noci a nad ránem by vám v ložnici mohlo být už chladno.
Pro ten případ je dobré mít v pohotovostní poloze připravenou u postele následující výstroj: pro každého
spáče 2 páry vojenských ponožek vzor „Kosa 58“, jeden vatovaný kabát a jeden pár palcových rukavic
z příze s tloušťkou vlákna 16-21 mic. Dále bylo mnoha výzkumy prokázáno, že nejvíce tepla uniká
temenem hlavy, takže v nejvyšší nouzi přichází na řadu použití gumových celohlavových masek, které
mají výborné tepelně izolační vlastnosti. E-shopy doporučují takové masky, které mají minimum záhybů,
a na polštáři prakticky netlačí – např. Fantomas nebo mimozemšťan. Naopak nevhodné jsou čert
Krampušák nebo tyranosaurus. Manželský pár může být sice začátkem topné sezóny po probuzení
vzájemně trochu zaskočen, ale zvyknout se dá na všechno.
Kdepak, na nás si inflace jen tak nepřijde! My jsme Češi a může se od nás učit celý svět! A pokud by
nějakému chudšímu státu třeba došly zásoby zkapalněného plynu, můžeme klidně posloužit našimi
poloprázdnými zásobníky. Vždyť máme v záloze ještě prodloužení docházkové vzdálenosti do práce a pro
chleba bychom koneckonců mohli chodit také do Polska…
(mn)
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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 - 260 ks.
Výtisky jsou neprodejné a slouží k bezplatnému informování občanů.

© OBECNÍ ÚŘAD HOŘIČKY

4

