HOŘIČSKÝ ZPRAVODAJ
OBECNÍ ÚŘAD HOŘIČKY
www.horicky.cz

ROČNÍK : XX

květen 2019

ŽIVOTNÍ VÝROČÍ:
Grosspitschová Marie
Řezníčková Helena
Bugalová Marie
Hofmanová Julianna
Cibula František
Stehlíková Dagmar

Hořičky
Hořičky
Hořičky
Hořičky
Křižanov
Hořičky

91 let
87 let
82 let
81 let
80 let
70 let

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

SLOVO STAROSTY
Biologicky rozložitelný odpad
V souladu se zákonem je obec povinna zajistit likvidaci biologicky rozložitelného odpadu v průběhu
celého kalendářního roku. V minulých dnech jsme opět odváželi uvedený odpad na kompostárnu, se
kterou máme uzavřenou roční smlouvu na odběr.
Již několikrát jsme ve zpravodaji uváděli, že je nutné věnovat pozornost třídění a neodkládat tam odpad
všeho druhu. Přes tuto skutečnost tam byly zase odloženy vánoční stromky, křoví, velké keře, shnilá prkna
a dokonce i stavební suť.
Takovýto odpad nelze předat na kompostárnu a musí být odvezen na skládku komunálního odpadu, kde je
účtována cena za uložení 450,- Kč/t.
Pro informaci uvádíme, že odběratel biologického odpadu na kompostárnu nám účtuje pouze 1,20 Kč/t.
ŽÁDÁME VÁS, VĚNUJTE TŘÍDĚNÍ ODPADU ZVÝŠENOU POZORNOST - ŠETŘÍME TÍM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A VÝDAJE OBCE !!!!!
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

OPS PECHANEC INFORMUJE (převzato bez redakčních úprav)
6. dubna 2019 – Klubovna SDH
Uskutečnila se akce pod názvem „Velikonoční tvoření“. Účelem bylo si vyrobit různé dekorace na
velikonoční svátky. Rady a praktické ukázky poskytly Martina Dusová a Monika Olbortová. Za jejich
dohledu vytvářelo zajímavé doplňky 15 rodičů a 16 dětí. Všichni si odnesli výsledky své práce a prožili
příjemné odpoledne.
12. dubna 2019 – Klubovna SDH
Luděk Rudiš promítl film s průvodním slovem z jeho cestování Laosem a výklad doplnil řadou
zajímavých poznatků z této asijské země. Jeho zážitky si přišlo se zájmem shlédnout a vyslechnout 40
občanů.
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KAMBODŽA - OSOBNÍ ZÁŽITKY Z CEST
45 minut dlouhou videoprodukci ze země uprostřed Asie a několik postřehů
z cesty vám promítne Luděk Rudiš.
(pokračování filmu z předchozího promítání z cesty do Laosu)

pátek 10. května 2019 v 19,00 hodin
Klubovna nové hasičské zbrojnice Hořičky
Občerstvení zajištěno

Vstupné dobrovolné
Pořádá OPS Pechanec

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

„POZNEJ SVOJI OBEC A OKOLÍ“
OPS Pechanec vás zve

na pěší výlet v sobotu 11. 5 . 2019
délka trasy cca 7 km
Odjezd z Hořiček linkovým autobusem ve 13,00 hod do Slatiny nad
Úpou.
Dále se pěšky vydáme směr Mečov a budeme pokračovat k lesu
Barchoviny. V těchto místech je nádherný rozhled na Orlické hory a jejich
podhůří. Cestou zvanou „Na příčnici“ půjdeme směrem k hlavní silnici –
tam se nám otevře pohled na Krkonoše se Sněžkou. Dále přes Posadov do
hospůdky v Mezilečí u koupaliště, kde každý účastník pochodu bude
odměněn malým občerstvením. Na Hořičky se vrátíme cestou kolem
vodojemu.
Trasa je vhodná též pro kočárky a koloběžky.
_____________________________________________________________________________

Přihlášky do 9.5.2019 (z důvodu zajištění občerstvení):
Prodejna p. Janischová 776 616 249
Obecní úřad p. Volfová 775 083 401
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Pozn. redakce: Originální provedení plakátků včetně barevných obrázků je k dispozici na našich
internetových stránkách, facebooku a úřední desce. Vzhledem k černobílému tisku zpravodaje musíme
tyto podklady graficky zjednodušovat a následně je zveřejňujeme bez dalších redakčních úprav.
(mn)
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ZE ŽIVOTA OBCE
V sobotu 20. dubna 2019 se uskutečnil na sále obecního hostince„Velikonoční turnaj ve stolním tenise“.
V kategorii do 15ti let se přihlásilo 12 soutěžících a v kategorii nad 15 let 18 soutěžících.
Hrálo se na 4 stolech, což zajistilo plynulý průběh turnaje ve vyřazovacích skupinách. Všichni hráči
bojovali o každý míček s cílem postoupit do semifinále a následně se dostat na „bednu“.
Výsledky:
Kategorie do 15ti let – pořadí na prvních 5 místech:
1. Adam Mareš, Náchod, 2. Vojta Kudera, 3. Karel Dvořáček, 4. Kuba Kudera, 5. Aneta Sýkorová
Kategorie nad 15 let – pořadí na prvních 3 místech:
1. František Chobotský, Libňatov, 2. Petr Kárník, Náchod, 3. Petr Sýkora, Hořičky
První tři místa v každé kategorii byla oceněna diplomem, medailí zlatou, stříbrnou a bronzovou a
pohárem.
Děkuji všem příznivcům tohoto sportu, kteří pomohli s organizací turnaje - Josef Kačer, starosta.
Papírový odpad. Obec je ze zákona povinna zajistit možnost odevzdat na místa k tomu určená
jednotlivé složky komunálních odpadů. Za tímto účelem máme nově k dispozici i modré
kontejnery na papír, za jejichž plnění jsme samozřejmě rádi. Paradoxně to ale může mít negativní
finanční dopad na naši školu, která za svůj sběr papíru obdrží nemalý peníz, který obratem používá
na nákup odměn pro své žáky (vědomostní, dovednostní a sportovní soutěže apod.). V roce 2017
se podařilo sebrat a následně zpeněžit 9,5 tuny papíru a v roce 2018 dokonce 10 tun. Sběr probíhal
a i v dalším období bude probíhat 3x ročně: v březnu nebo v dubnu, v červnu a v listopadu. Aby se
ale našim spoluobčanům papírový nepořádek nehromadil ve sklepích, komorách nebo garážích,
nabízí škola možnost odevzdávání a následné uskladnění starého papíru i kdykoliv v průběhu
školního roku. Vždyť je to jedno, zda papír vhodíte do kontejneru nebo předáte ve škole. ☺
Hlas Hořiček - střípky z minulosti. Pro zájemce o historii Hořiček v podobě vybraných pasáží ze
starých čísel Hlasu Hořiček máme dvě zprávy. Ta první je, že někteří jedinci z řad čtenářů stále
čtou nepozorně a nedovtípili se, že se jedná o citace ze starých vydání, což vedlo k několika
zbytečným nedorozuměním. Navíc mladá a střední generace už ani netuší, co se skrývá za názvy
MNV, Jednota apod., a logicky je tato část naší historie nemusí zajímat. Pro připomenutí naší
minulosti v podobě archivních výtisků jsme své udělali a z výše uvedených důvodů další úryvky
ve zpravodaji již zveřejňovat nebudeme.
Druhou a tou lepší zprávou ovšem je, že už během letních prázdnin by mělo dojít k postupnému
převedení všech čísel Hlasu Hořiček do elektronické podoby a jejich zpřístupnění doslova celému
světu. Kdo bude mít zájem a internet, ten si tedy snadno přečte vše, co ho zajímá.
(mn)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mateřská škola Hořičky oznamuje,
že zápis dětí proběhne
14.5.2019 od 8h do 14h.
K zápisu přijďte s dítětem a s sebou přineste vyplněnou přihlášku potvrzenou
dětským lékařem, rodný list dítěte a OP zákonného zástupce.
Přihlášku si můžete vyzvednout v MŠ nebo si ji můžete stáhnout z webu školy.
Kritéria přijímání najdete na webu školy.
Kontakt MŠ: 775 424 575. Případně ředitel ZŠ a MŠ: 774 879 020
web školy: skolahoricky.cz
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KŘÍŽOVKA – (minulé řešení: Kovanda, Jindra, Efler, Tuček, Rufor, Andrš, Podolník) autor: L. Rudiš
Jedná se o definitivně poslední křížovku z dlouhé řady, kterou symbolicky uzavřeme v červnovém
zpravodaji rozhovorem s jejich autorem.
(mn)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

10

11

12

13
VODOROVNĚ:
A – hotel v Náchodě,
část Prahy, pracovní
stůl
B – asi (básnicky),
SPZ Sokolova, větné
spojení, lidové
přitakání, teploty pod
0°C
C – TT, 1. díl tajenky,
zkratka advokátní
komory
D – kancelářská
zkratka, 2. díl tajenky,
SPZ Strakonic, SPZ
Kladna
E – míchám (krém na
dort), SPZ Semil,
3. díl tajenky, MPZ
Německa, SPZ Opavy,

B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J

chemická značka kyslíku

F – IE, 4. díl tajenky, chemická značka fosforu
G – TC, 5. díl tajenky, dívčí jméno
H – záleží mu (na majetku), 6. díl tajenky, MPZ Itálie
CH – snížený tón A, pozvi (někoho), ženské jméno, anglicky jeden, chemická značka draslíku
I – popěvek, spojka, tělocvičný úkon, 7. díl tajenky, MPZ Rumunska
J – kůň Vinnetoua, větné spojení, příjmení spisovatele Pokladu na Stříbrném jezeře, cizí ženské jméno
SVISLE:
1 – jméno koně Old Shatterhanda, SPZ Liberce
2 – značka poloměru, kmet, popisoval
3 – zkratka okresního stavebního podniku, zůstane (na něčem), za co
4 – strč do vody, zkratka závodní stráže, předložka, ŘKV, ano (italsky)
5 – SPZ Náchoda, oslí citoslovce, bohoslužba, ŘIK, P
6 –ŽU (obráceně), iniciály Jaroslava Berky, PT, světová strana, oř (slovensky)
7 – oslovení snu, AŘE, E, jméno papouška
8 – povrchový důl, pocit zlého skutku, předložka, SPZ Nitry, číslovka 100 (římskými číslicemi)
9 – MPZ Španělska, třu (oko), část, římsky číslo 5, AUA
10 – obilnina, předložka, šifry
11 – O, dopravních prostředků, muž, větné spojení, římskými čísly 50
12 – SPZ Nových Zámků, otázka na místo, křesá
13 – jednookého obra, jikra (slovensky)
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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