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Přejeme životní pohodu a mnoho zdraví do dalších let!
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

KANALIZACE – 5.díl
Celý červenec přálo počasí nejen těm, kteří byli na dovolených, ale i stavbě kanalizace. Dodavatelská
firma podle harmonogramu napojila kanalizační řad na stoku „č.3“ u RD Duškovi. Započaly práce na
stoce A, která vede Chlístovem k čistírně odpadních vod (ČOV). Pokračovat se bude i nadále na stoce B.
U budoucí ČOV je dokončena spodní stavba a bude pokračovat instalace technologie. V zatáčkách pod
Hořičkami začaly práce na přípravě trasy kanalizační stoky. Byly zde vykáceny keře, následně dojde
k vytyčení trasy a pokládce kanalizace. Tato část bude náročná především z hlediska organizace dopravní
obslužnosti. Stavební firma samozřejmě provede nutná dopravní opatření pro zajištění bezpečnosti, ale i
tak bude třeba více trpělivosti při jízdě po této komunikaci.
Dodavatel stavby plynule pokračuje v realizaci kanalizačních přípojek k jednotlivým objektům.
Připomínám, že k jednomu objektu je možné vést pouze jednu kanalizační přípojku.
Fakturace provedených prací za měsíc červenec opět proběhla bez komplikací. Stavební firma pod
dohledem technického dozoru dodržuje rozpočtovou kázeň. Ani v tomto fakturačním období nejsou tedy
účtovány žádné další náklady, než ty, které jsou v rozpočtu a v projektové dokumentaci.
Prázdniny se přehoupnuly do své druhé poloviny a tak mi dovolte popřát Vám i Vašim dětem co
nejkrásnější prožití srpnových dní.

Harmonogram prací na měsíc srpen
Usazování ČS
Stoka A š20-š1
Stoka B š8-š1+ B1 š B2-1 až š B2-5
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Občanské sdružení
„Přátelé českého a moravského folklóru Hořičky - Křižanov“
Vás zve na

GRILOVÁNÍ U CIMBÁLU
PŘIPRAVILI JSME SOBOTNÍ PROGRAM PRO CELOU RODINU NA 12. hodinu.

Od 14 hodin zahraje cimbálová muzika z Červeného Kostelce.
Od 19 hodin hraje country skupina PEVNÁ VŮLE.
Projížďky dětí na koních
Indiáni
Malování
Výroba a pouštění vlaštovek
Nabídneme grilované ryby, vepřové a kuřecí steaky, vepřová žebra, klobásy a
samozřejmě moravská vína.

To všechno na Hořičkách u fotbalového hřiště 3. srpna 2013.
TĚŠÍME SE NA VÁS.
Vstupné dobrovolné.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Aby kulturních zážitků nebylo málo, na další akce Vás již tradičně
zve mečovská obecně prospěšná společnost Z babiččina kapsáře. Věhlas
dávno překročil hranice regionu, diváci z řad náhodných turistů se rozrostli o
ty, kteří cíleně přicházejí za neopakovatelnou, neobvyklou a originální
atmosférou.

Pátek 9.8.2013, 18:00 hod – V.Klepáček, „Kuchařka a generál“, skvělé představení
divadelního souboru NA TAHU z Červeného Kostelce za nezapomenutelného hudebního doprovodu
orchestru "Naprázdnejch". Výkon bude jistě veliký, avšak vstupné pouze symbolické (50,- Kč).

Sobota 10.8.2013, 17:00 hod – „Bojové odpoledne v KURNÍKu“, ukázky soubojů a
bojového umění v podání místních amatérských umělců (kaskadérů), ale zejména skutečných mistrů a
profesionálů. Posuďte sami: Kung Fu škola Petry Lorenzové, Marek a Adéla Vitujovi – mistři České
republiky v souboji, Martina Slabá - několikanásobná mistryně Evropy v Tchai – ti, Martin Lachman –
několikanásobný mistr České republiky a další.

Sobota 17.8.2013, 17:00 – 22:00 hod – „Zpíváme s druhou vlnou“. Dospělí i děti mohou
poslouchat, tančit nebo jezdit na koni!
Všichni vyznavači dobré nálady jsou srdečně zváni. A pokud máte aktuálně blbou náladu, věřte, že se
Vám na uvedených akcích výrazně zlepší.
(mn)
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DŘEVOŘEZBÁŘI S MOTOROVOU PILOU
Ve dnech 19. a 20. července se uskutečnil na Hořičkách 1. ročník akce „Dřevořezbáři s motorovou pilou“,
pořádaný o.p.s. PECHANEC ve spolupráci s obecním úřadem. Tuto úspěšnou akci navštívilo během dvou
dnů cca 1500 návštěvníků. Pořadatelé touto cestou děkují přítomným výrobcům, řemeslníkům,
prodejcům, účinkujícím i všem ostatním, kteří se starali o občerstvení a pohodlí návštěvníků. Nemalý dík
patří ZŠ logopedické a MŠ logopedické z Choustníkova Hradiště, která se spolupodílela na doprovodném
programu pro děti. Děkujeme i sponzorům, bez kterých by nebylo možné uskutečnit celou akci a všem
nejmenovaným, kteří přiložili ruku k dílu. Vážíme si také všech občanů a zejména majitelů sousedících
pozemků, kteří umožnili její bezproblémový průběh. Děkujeme i spoluobčanům a dalším návštěvníkům,
kteří nákupem řezbářských prací nebo formou dobrovolného vstupného přispěli k našemu rozhodnutí
pořádat podobné setkání na Hořičkách i v budoucnu. Již teď se těšíme, že se spolu s Vámi setkáme na
druhém ročníku.
Další plánovaná akce pro děti a rodiče je již 10.srpna (má název Za pokladem loupežníka Lotranda)
a na konci srpna již tradiční rozloučení s prázdninami s diskotékou v areálu u fotbalového hřiště.
o.p.s. PECHANEC
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ZE ŽIVOTA OBCE


Na začátku prázdnin mnozí z nás zaznamenali před budovou školy (na návsi) dvě parkující
dodávky s vlekem. Buďte bez obav, nejednalo se o žádnou stěhovací firmu a škola na
Hořičkách zůstává samozřejmě zachována. To jen pracovníci společnosti PFT, spol. s r.o.
z Jičína vyměňovali 8 nových plastových oken na počasím nejzatěžovanější straně budovy.
Jestliže nyní chodíte okolo a zdá se Vám, že se vzhled školy vůbec nezměnil, tak byla naplněna
naše očekávání. Hlavním důvodem byla sice energetická úspora při vytápění a havarijní stav
starých dřevěných oken, ovšem zachování charakteristického vzhledu naší školy bylo také
velmi důležité. Právě výše uvedený, dlouholetý výrobce plastových oken se svými zkušenostmi
a kvalitní výrobou (včetně systému řízení jakosti) dokázal splnit požadavky školy a zakázku
získal. Vnější vzhled oken v imitaci ořechu, praktické členění podle původního provedení i
jejich bezúdržbovost patří k důležitým argumentům, které jistě ocení i naši nástupci. Věříme,
že příznivá cena nám umožní postupně vyměnit i zbývající okna.
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Budování kanalizace sice dočasně ovlivňuje vzhled obce a rozkopané cesty jsou zkouškou naší
občanské tolerance (mimochodem opakovaně děkujeme drtivé většině spoluobčanů, kteří chápou,
že bagr, hlína ani truby nemohou levitovat), ovšem na druhé straně nelze přehlédnout usilovnou a
patriotskou snahu našeho starosty o úklid obce. Pochopitelně že neběhá s hráběmi, lopatou,
motykou nebo smetákem od družstva po tělocvičnu, ovšem někdo musí úklidové práce
brigádníkům zadat, zkontrolovat, převzít, pochválit nebo také vytknout nedostatky. A tak se vesele
seče, natírá, hrabe, zametá, aby se nám v té naší vesničce malé, střediskové líbilo a aby
motorizovaný, pěší nebo cyklo turista ve své domovině utrousil: „Byl jsem na Hořičkách a je tam
pěkně...“
(mn)

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

FEJETON POD ČAROU:
H.I.C.
Mohli bychom se domnívat, že uvedená zkratka znamená např.:
- husté Ivaniny culíky (každý si dokáže představit),
- hasičské intenzivní cákance (na soutěži v požárním útoku),
- hodně imbecilní civilisté (z pohledu hodně imbecilního vojáka z povolání),
- hmatatelná italská celulitida (bez komentáře),
- habaděj igelitových cárů (výraz, který definuje povrchové množství nepořádku na skládce odpadků,
např. dvacet osm habadějů),
- hanácká Imrichova cimbálovka (fiktivní hudební těleso) atd.
Mimochodem, předchozí body mne inspirovaly k vyhlášení soutěže o další slovní spojení. Vítěz bude pověřen
napsáním příštího fejetonu.
Ale pojďme zpět k jádru pudla. Jeden ze správných výkladů mezinárodně poskládaného hesla, poplatný
počasí posledních dnů, je „Horké inferno complet“. Volný výklad zní „kompletně horké peklo“. Nabízí se také
„Hořičské inferno complet“, tedy od Křižanova po Nový Dvůr a od Chlístova po Mečov, ovšem bylo by
sobecké hovořit pouze o nás, když H.I.Cem trpí celá republika a polovina Evropy. Pro zjednodušení se časem
přistoupilo k vypuštění teček a vzniklo jednoduché slovo HIC.
Horko je vskutku ukrutné a nic na tom nemění ani fakt, že o „pár drobných“ nebyl překonán rekord, na
který se klepala minimálně polovina reportérů televize Nova včetně teplotního inspektora. Naštěstí nechtěné
peklo udeřilo během víkendu, kdy většina lidí měla možnost využít pohostinnosti svých chladných domovů
včetně chodeb, sklepů nebo garáží. Našli se ovšem jedinci přesvědčení o vlastní pravdě. Cestou do Skalice
jsem v té výhni potkal stařečka na kole, který se, vyzbrojen zářivým sportovním úborem, pokoušel přemluvit
své tělo, že mu pohyb za těchto podmínek svědčí. Do poslední chvíle jsem ho sledoval ve zpětném zrcátku a
mohu odpřisáhnout, že do příkopu neupadl a mé svědomí tak zůstalo čisté.
Dva dny před vyvrcholením HICu jsme zase na hřebenech Krkonoš potkali několik rádoby milovníků psů,
kteří chundelaté nešťastníky vláčeli po prašných turistických trasách v přesvědčení, jakou radost svým
miláčkům neudělali. Nejsem příznivcem tělesných trestů, ovšem těmto zvrhlíkům bych nasadil hubertus včetně
kapuce, srazil bych je holými končetinami na rozpálenou cestu a teď si milí pejskaři vyzkoušejte na vlastní
srst, jaké to je, mít čumák půl metru od země. Tak přidejte a jedu, jedu, jedu!
Koho také upřímně lituji, to jsou pracovníci v terénu. Při reportáži z dálnice D1, kde se ani během víkendu
nezastavily práce na její rekonstrukci, měním své žebříčky hodnot a na přední místa se posouvají právě tito
chlapi, kteří v oranžových vestách a přilbách na hlavě (předpis je předpis) makají na přímém slunci a jediný
stín je za nákladní Tatrou, ze které sálá horko jako od sklářské pece. A takových je samozřejmě víc…
Leč přírodě neporučíme a letošní teplotní extrémy dělají radost snad jen hostinským, provozovatelům
koupališť nebo propagátorům myšlenky globálního oteplování. Lehce se ale také může stát, že příští rok budu
na této stránce spílat dešti i chladu a vzpomínat na „teplé“ léto 2013.
Vysokým teplotám prý ještě není konec a pokud vás čeká Hodně Intenzivní Cestování (jeden z dalších
výkladů slova HIC), přeji vám chladnou hlavu, v lepším případě auto s klimatizací a v každém případě šťastný
návrat domů.
Pozn. Nerad bych mátl mladším čtenářům hlavu, a proto je třeba vysvětlit, že hic je počeštěný výraz
(mn)
německého die Hitze, což znamená žár, vedro, horko.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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 - 222 ks.
Výtisky jsou neprodejné a slouží k bezplatnému informování občanů.
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