HOŘIČSKÝ ZPRAVODAJ
ROČNÍK : XX

OBECNÍ ÚŘAD HOŘIČKY
www.horicky.cz

prosinec 2019

ŽIVOTNÍ VÝROČÍ:
Dufka Josef
Sušická Květoslava
Valentová Ludmila
Dvořák Jozef
Levová Anna
Pichová Danuše
Baladová Růžena

Křižanov
Hořičky
Mečov
Hořičky
Křižanov
Hořičky
Hořičky

93 let
92 let
88 let
83 let
83 let
81 let
80 let

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

Děkujeme všem, kteří se přišli rozloučit s panem Zdeňkem Vajsarem,
děkujeme za květiny a projevy soustrasti.
Věra Vajsarová se synem Richardem
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ZE ŽIVOTA OBCE
Telefonní číslo – ordinace MUDr. Aleše Zlámala. Máte někde v notýsku nebo v telefonu
napsané ještě telefonní číslo pevné linky do ordinace našeho praktického lékaře? Pokud ano,
můžete ho s klidným svědomím smazat, protože jsme obdrželi informaci, že jediné funkční
telefoní číslo je 734 433 135 (mobilní telefon).
Zasedání zastupitelstva obce se bude konat v pondělí 16. prosince 2019 od 18 hodin v zasedací
místnosti obecního úřadu. Program bude s předstihem zveřejněn na úřední desce i internetových
stránkách obce.
Jak správně třídit odpad? Jestliže se svou vrozenou slušností tápete, co vhazovat do jednotlivých
odpadových nádob, využijte letáčku na vývěsce obecního úřadu, internetových stránkách nebo
Facebooku. Dozvíte se, co vhazovat do příslušných kontejnerů a naopak, co do nich nepatří. Pro
informaci uvádíme alespoň výčet odpadů pro nejpoužívanější žlutý kontejner: sešlápnuté Pet
lahve, nápojový karton, sáčky, tašky, fólie, plast. obaly od potravin (kelímky, vaničky apod.),
plast. obaly od drogerie (mýdlo, čistící prostředky, kosmetika), CD/DVD obaly, strečové fólie. Na
třídící lince by tedy obsluhu nemělo zaskočit linoleum, PVC, pryžové výrobky, molitan,
videokazety, obaly od olejů nebo silně znečištěné od jídla, obaly od nebezpečných látek. Podklady
nám zaslala společnost Marius Pedersen a.s.
Nikoho jistě nepřekvapí navýšení ceny vodného pro rok 2020 o 2,13 Kč/m3. Naštěstí nám
zákonodárci od 1.5.2020 snižují DPH z 15% na 10%, takže nárůst nebude pro příští rok tak
skokový.
(mn)
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INFORMACE PRO OBČANY

CENY ZNÁMEK NA SVOZ ODPADŮ V ROCE 2020
42 svozů za rok /červená

2.898,- Kč

26 svozů za rok/žlutá

1.824,- Kč

21 svozů za rok/šedá

1.522,- Kč

13 svozů za rok/modrá

987,- Kč

jednorázový výsyp

92,- Kč

Známky můžete zakoupit v

PE pytel včetně svozu

92,- Kč

kanceláři obecního úřadu.
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OKÉNKO ZŠ A MŠ HOŘIČKY: (převzato bez redakčních úprav)

více o škole na www.skolahoricky.cz

Srdečně vás zveme na vánoční besídku
do mateřské školy
dne 10.12.2019 od 15.00 hodin

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

REPORTÁŽ PSANÁ NA KAMČATCE (převzato bez redakčních úprav)
Kamčatka - 9. díl: Vstříc vulkánu
Jak ve vodě nám komáři dali pokoj, nyní se na nás opět vrhli a jen díky síťce na klobouku jsme nebyli
skoro poštípaní. Svlékli jsme gumové oblečení, z holinek vylili vodu, která se ohřála na naši tělesnou
teplotu. Ve voze jsem zjistil, že jediné suché místo na mně je jen asi 1dm čtvereční na levé paži.
Nezjišťoval jsem, zda jsem mokrý říční vodou, svým potem nebo dokonce nebeskou vodou.
Příjemně znavení po adrenalinovém zážitku jsme se nechali odvést zpět do Essa kolem 22 hodiny, kde
jsme v prvním okamžiku skočili do termálního bazénu s 38 stupňů teplou vodou. Cestou zpět jsme totiž
bez pohybu v mokrém oblečení dost vystydli a chtěli jsme předejít nějakému zbytečnému nachlazení.
K večeři se zase Aňa předvedla, připravila pikantní karbanátky a samozřejmě uzený losos. Do rána nám
na topení všechno šatstvo uschlo, takže jsme se oblékali do suchého.
Další den jsme přejeli opět do Paratunky, kde jsme zjistili, že naše pokoje v hotelu jsou obsazené. Umístili
nás do objektu hned vedle hotelu, nazývali je dača. Bylo to zařízení, veliká budova pro celé početné
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rodiny. Nahoře 3 pokoje, v přízemí velká společenská místnost s televizí, koupelna a hned na terase malý
asi 3,5 x 3,5 metrů velký bazének. Samozřejmě z nezbytnou termální teplou vodou, kterou jsme si mohli
regulovat přítokem teplé či studené vody. Bylo to velmi příjemné, nemuseli jsme přecházet do hotelu
k velkému bazénu.
Ráno jsme vstávali brzo, snídaně v 7 hodin, abychom nejpozději v 8,00 odjížděli na jih Kamčatky do
místa vulkánu MUTNOVSKIJ, kde hned po obědě měla být další pěší túra. Brzy proto, že cesta měla být
horší, než ta, kterou jsme jeli na sever. Nastalo opět prodlení, protože naše vozidlo dorazilo až v 9,15
hodin, takže jsme opět vyráželi dlouho po půl desáté.
Miro s Mirkem změnili plán, zůstali v hotelu a samostatně zajeli do Petropavlovska podívat se na Pacifik
a ochutnat specialitu. Tou jsou kamčatští krabi.
My jsme po pár kilometrech odbočili z asfaltové cesty na cestu samý výmol. Vzápětí jsme si udělali
přestávku u horské bystřiny, kde všichni projíždějící zastavovali a nabírali pitnou vodu. Zastavili jsme u
pomníčku, kde byli zabiti medvědem otec s dcerou, když si šli na ono místo zarybařit. Takových případů,
kdy místní predátor někoho rozsápe, je více.
Kolem 12 hodiny jsme zastavili na vyhlídkovém místě, naobědvali se a čekali v mlze na další terénní
KAMAZ. Bylo to kvůli tomu, že jsme měli projíždět velkými sněhovými již rozbředlými poli (byl srpen)
a v případě zapadnutí si auta navzájem pomáhají. A náš stařičký URAL je v terénu lepší. Na tábořiště, kde
v okolí bylo již několik stanů, jsme dorazili místo plánovaných 13 hodin až kolem 15,30. Rychle jsme
postavili veliký stan, naši budoucí jídelnu, a s velikým zpožděním jsme vyráželi na túru k vulkánu.
Měli jsme si vzít s sebou baterky nebo čelovky, protože pozdní nástup na cestu mohl zapříčinit, že se
budeme vracet za šera. Abychom stihli ujít asi 15 km, vyrazili jsme nejkratší cestou. Dostali jsme se na
místa, kde jsme museli překonávat dlouhá sněhová pole, několik stovek metrů dlouhá. Normálně
brnkačka, ale jelikož pole byla na svazích s přibližným sklonem 30°, bez opěrných hůlek to nebylo dost
bezpečné. I když ve sněhových polích byla cestička vyšlapaná, tak co druhý krok noha ujížděla na
mokrém, rozbředlém a hlavně kluzkém sněhu. Tímto způsobem jsme urazili asi 2/3 cesty. I když
v propozicích bylo DOPORUČENÍ teleskopických hůlek (mě osobně překážejí při rychlé chůzi), nikdo
nás neupozornil na terén, v kterém se budeme pohybovat. Vzhledem k neustálému nebezpečí pádu jsem
oznámil Romanovi, že se nechci zmrzačit, a že počkám na místě, až se skupina bude vracet. Měli jsme se
totiž stejnou stezkou vracet. Nebezpečí spočívalo totiž v tom, že kdyby člověk uklouzl, těžko na tak
příkrém svahu by se zastavil a s nabírající rychlostí by mohl sjet až 50-100 metrů a tam se rozbít o
kameny, které končily většinu těchto sněhových polí. Po krátké diskuzi mě dal jednu ze svých hůlek a já
pokračoval se skupinou do vulkanického terénu.
Uvědomil jsem si, že byť jedna hůlka, o kterou se člověk může opřít v takovém terénu, je nad zlato. Pocit
neustálého nebezpečí pominul. Minimální opěrný bod stačil ke stabilizaci chůze a v tu chvíli se šlo
rychleji a bezpečněji. A noha na nižší straně chůze nebyla tak namáhaná.
Došli jsme k začátku sopečného pásu, do průrvy, odkud jsme začali stoupat k vývěrům sopečných plynů,
které byly několik desítek metrů (možná 200 metrů) výše. Po několika desítkách metrů jsme dorazili
k ohromnému závalu, který jsme museli překonat. Saša nám tvrdil, že tento zával tam před 14 dny nebyl,
kdy tam byl naposledy jako průvodce. Zával byl asi 300 metrů široký, na výšku nedokážu posoudit, ale
jedním slovem ohromný. K závalu došlo v noci. Kdyby se tento zával utrhl přes den, kdy tudy chodí
stovky turistů, byl by to pěkný masakr. Závaly nebo sesuvy se tam stávají často, protože stěny jsou
pórovité, nestabilní a díky působení erozí se čas od času kus horniny uvolní. Asi 200 metrů výše po
pořádném strmém svahu jsme se dostali na místo, kde unikaly ze země na desítkách míst sirné výpary,
bublalo v sirných horkých jezírkách a jiných blátivých místech. Sirné usazeniny byly rovněž na výdeších
ze skály všude okolo nás. Nejvíce ale „dýchala„ celá stěna na druhé straně průrvy. Na nejvyšší místo naší
cesty jsme dorazili kolem 19,15 hodin, přibližně do výšky 1,200m.
Luděk Rudiš
Příjemné prožití vánočních svátků,
hodně zdraví, štěstí a úspěchů
v novém roce Vám přeje
Obecní úřad Hořičky.
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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