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Přejeme životní pohodu a mnoho zdraví do dalších let!

ZE ŽIVOTA OBCE
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dřevní hmota versus biologicky rozložitelný odpad. Na první pohled je hromada větví u
hřbitova podobná té vedlejší, která by měla obsahovat zejména posečenou trávu nebo plevel.
Způsob zpracování se však zásadně liší. Zatímco dřevní hmota je přímo na místě drcena
štěpkovacím strojem na tzv.štěpku, která slouží následně k výrobě tepla, biologicky
rozložitelný odpad je odvezen do kompostárny, kde se organická hmota mění na kyprou
zeminu.
A v tom tkví jádro pudla. V poslední době se nám množí případy, kdy se v hromadě větví
objevují např. pařezy. Soudný člověk jistě pochopí, že štěpkovací stroje mají určitý výkon a
tomu odpovídající nějaký maximální rozměr vstupního otvoru. Obrazně řečeno, je to stejné,
jako kdybychom otevřeli ústa a chtěli si do nich nacpat celý bochník chleba a přitom ho ještě
řádně rozkousat. Naopak v navezeném biologicky rozložitelném odpadu se setkáváme s tím, že
nám někteří jedinci zpestřují obsah větvemi, vyřezanými thujemi, kameny nebo kusy betonu.
Vzhledem k tomu, že vstupním materiálem v kompostárně jsou poměrně rychle se
rozkládajících zbytků organického původu, nelze předpokládat, že by mezi ně patřily uvedené
šutry nebo betony. A to nemluvě o technologickém zařízení, kterému by se takový vstupní
materiál zcela určitě nezamlouval. Proto Vás prosíme, važme si toho, že máme kam výše
uvedené druhy odpadu odvážet a dodržujme skládkovou kázeň (hromada A versus hromada B).
Počítadlo přístupů. Možná někteří z Vás zaznamenali, že na našem webu došlo ke
krátkodobému výpadku počítadla přístupů. Starší verze, kterou jsme používali, přestala být
podporována, a tak jsme museli operativně nasadit modernější (a uživatelsky příjemnější)
provedení. Hloubaví návštěvníci se tak mohou po kliknutí na samotné počítadlo začíst do
opravdu zajímavých údajů a statistik. Že internet nezná hranice nás hravě přesvědčí informace
o zemi, ze které „přišel“ návštěvník našich stránek. Pravidelně čte naše stránky nějaký milý
krajánek z Austrálie, přístupy máme z USA, Velké Británie, Ruska, Belgie, Slovenska… Může
se jednat o lidi na dovolené, pracovní pobyty nebo třeba spoluobčany, kteří v minulosti opustili
svou vlast, případně již jejich potomky. V každém případě jsou ale tyto virtuální návštěvy
v naší obci velmi milé a těšíme se na další. Dalším bádáním například zjistíte, že častým
důvodem přístupů je naše webkamera. Údaje lze vyhledat vždy za posledních 5 dnů.
(mn)
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BABINEC SI VYJEL DO SVĚTA

Scházíme se každý 1.čtvrtek v měsíci v počtu 12 – 19 žen, a to již od října 2015.
Pro zpestření jsme si připravily tajný výlet, na který nás jelo 20. Autobus byl plně obsazený.
2.7.2016 ve 12 hodin jsme vyjely směr Hradec Králové – Kukleny, kde jsme navštívily Mezinárodní
soutěžní rozarium, ve kterém je vysázeno 700 růží. Je to jediné soutěžní rozarium nejen v Česku, ale i ve
střední Evropě. Vítězku – Zlatou růži města Hradec Králové jsme nakonec našly.
Dále naše putování směřovalo do Pardubic k přístavišti, kde pokračoval náš další program. Nastoupily
jsme na restaurační loď „Arnošt z Pardubic“, 3 hodiny jsme se plavily po řece Labi, projely jsme
vyrovnávacími kanály, zamávaly Kunětické hoře a pokračovaly v plavbě do Kunětic a zase zpět do
Pardubic.
Během plavby se podávala večeře, pivečko s pěnou, vínko, zmrzlinové poháry, káva atd. Počasí bylo
střídavé, ale nám to nevadilo, parník byl zastřešený. Než jsme se nadály, výlet končil a my se vracely
domů.
Všem se výlet líbil a těšíme se, že zase někam společně vyjedeme. Děkujeme panu Melničukovi
z Libňatova za bezpečnou jízdu.
Za ženy: Anna Gabrielová a Milena Kasnarová
Ženy, přijďte mezi nás každý 1.čtvrtek v měsíci v 17 hodin pobavit se, předat zkušenosti a taky se zasmát
(pozn.redakce – místem setkání je hostinec na Hořičkách).
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4. Mini-ŠIPKOHRANÍ
aneb Double Openy Mistrovství SVČ a finále Poháru W-Sportu
Hostinec na Hořičkách, 20. srpna od 11:00 hodin
POZVÁNKA
V sobotu 20. srpna se na Hořičkách na Náchodsku uskuteční 4. Mini-Šipkohraní letošní sezóny. Garantem
tohoto sportovního klání je krajský sekretariát Unie šipkových organizací pro sever Královéhradecka a
partnery cestovní kancelář Luna Tour Trutnov, firma Willcap Trutnov a Hostinec na Hořičkách.
V programu akce najdou jeho účastníci dvě zcela odlišné soutěže. Tou první bude zvýhodněný turnaj
Mistrovství SVČ v kategorii žen i mužů, který bude do krajských žebříčků započítán za dvojnásobné
body. Druhou soutěží dne pak bude závěrečný finálový turnaj série Pohár W-Sportu smíšených dvojic (tj.
zcela libovolně složených tedy muž s mužem, muž se ženou či žena se ženou), jejíž konečné pořadí
ročníku 2015/2016 bude vyhodnoceno právě na Hořičkách.
Všechny soutěže jsou otevřené a to znamená, že zapojit se mohou i neregistrovaní. V obou turnajích
nebudou chybět odměny. Pro ty nejúspěšnější budou připraveny trofeje či finanční prémie (ty jsou závislé
na počtu přihlášených) a všichni zúčastnění budou dále bez ohledu na umístění zařazeni do slosovaní o
věcné ceny.
Oproti akcím tohoto typu, které se v různých koutech severní části Královéhradecka konají pětkrát do
roka, bude ta hořičská netradiční a to v tom, že se odehraje ve venkovním prostředí před hostincem pod
party stany (v případě nepříznivého počasí bude připravena náhradní suchá varianta).
Pořadatel: UŠO Královéhradecko sever, Ondřej Vylíčil, tel. 603 104 220
e-mail: kralovehradeckykrajsever@sipky.org , http://www.navrchol.cz/sipky
Partneři: cestovní kancelář Luna Tour Trutnov, firma Willcap Trutnov a Hostinec na Hořičkách
Popis: otevřené turnaje oblastního významu - zvýhodněný turnaj Mistrovství Severovýchodních Čech žen
i mužů a finálový turnaj série Pohár W-Sportu smíšených dvojic
Odměny: trofeje, losované věcné ceny a finanční prémie
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

FEJETON POD ČAROU:
PLECHOVÁ KAVALÉRIE
Sedím u otevřeného okna, před sebou zapnutý počítač a přemýšlím nad tématem dalšího fejetonu. Ono
po těch téměř deseti letech to není už tak úplně jednoduché. Pročítám nadpisy již těch napsaných a nic
originálního mě ne a ne napadnout. Z dálky ke mně doléhá jakési rušivé, monotónní hučení. Kombajny!
Už to mám, tentokrát to bude retro vzpomínka na plechovou kavalérii.
My pamětníci víme, že se jednalo o televizní seriál, který popisoval pracovní i osobní příběhy party
kombajnérů při žních v roce 1978. Nechci se pochopitelně pouštět do politických komentářů oné doby,
ovšem žně patří k prázdninám jako ruka do rukavice, a tak pojďme spolu zavzpomínat, jak party
kombajnérů křižovaly celým Československem. Agrotechnické lhůty si příliš poroučet nedají a obilí zraje
přibližně ve stejném časovém období v minulém i v tomto století. Sklidit se tedy musí poměrně rychle,
v opačném případě by družstevníci mohli vyfasovat služební ošatky a po vzoru Popelky jít na pole
oddělovat padlé zrno od plev. A protože dříve nebyly kombajny až tolik výkonné, vyrážely z chladnějších
oblastí brigády kombajnérů i se svými stroji na výpomoc kolegům na Moravu, aby jim tutéž službu oni
následně oplatili. Řehole to byla vpravdě náramná, vždyť délka pracovní doby se řídila rosou a
nesnesitelně „kousající“ osiny byly úplně všude. A když píšu úplně, tak opravdu úplně! Jestliže k tomu
přidáte kombajn bez uzavřené kabiny, kde chrabrého pracovníka chránila před přímým sluncem pouze
plátěná stříška, nutně musíte alespoň zakoketovat s myšlenkou, že by tenkrát kromě titulů Zasloužilý mistr
sportu nebo Národní umělec měly být udělovány i tituly Borec kombajnér. Slabou náplastí byla
modernizace východoněmeckých strojů spočívající ve vytvoření jakési prosklené budky okolo obsluhy
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stroje. Neúprosně se tak totiž projevila nepřímá úměra: čím méně prachu v kabině, tím větší vedro v ní. A
aby toho nebylo málo, kvalita techniky si žádala trvalé přítomnosti tzv. pojízdné dílny, kdy se ve skříňové
nástavbě vozu Praga V3S skrývalo všelijaké nezbytné vybavení (sváření, svitky drátů, páčidla a různě
velká kladiva). A tak se brigády přelévaly zprava doleva a zpět, shora dolů a poté zpátky. Tu po vlastní
ose, jindy zase na železničních vagónech.
Dnes jsou již stroje výrazně výkonnější, a proto nejsou přesuny tak patrné a masivní. Občas se sice
objeví v televizi zpráva o „uhánějícím“ příhraničním sousedovi, kterého s kombajnem zastavila Policie
ČR na dálnici D11, ovšem důvod jeho spěchu je jiný, než výpomoc zemědělcům v broumovském
výběžku. Komfort pracovního prostředí se mnohonásobně zvýšil, nechybí klimatizace, výkonné
rozhlasové přijímače, laserové navádění na okraj sečeného řádku apod. Nicméně pořád bude platit, že kdo
umí, ten umí. Sice se usilovně pracuje na projektu „metro bez strojvůdce“, ale u kombajnů to tak rychlé
nebude. A tak zatímco my si rozmazlujeme své sedací svaly v pohodlí domova, borci kombajnéři se
pohupují na vzduchotechnikou odpružené sedačce, div že z toho nedostanou mořskou nemoc, nosíky
jejich dětí rozpláclé o okenní skla při západu slunce napovídají, že jim zřejmě nestihnou přečíst pohádku
na dobrou noc a manželky odkládají na noční stolky s jemným, romantickým povzdechem knihy Danielle
Steelové.
Tak Víte Kubánku (Jan Hartl), táto Holečku (Vladimír Menšík), pane Žižko (Vlastimil Hašek), Vildo
Muclingere (Jaromír Hanzlík) …. a naši borci kombajnéři, klobouk dolů. No, vždyť ono mě to monotónní
hučení vlastně ani moc neruší…
(mn)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vzhledem k tomu, že je okurková sezóna, nemáme do zpravodaje příspěvek ze školy ani tradiční křížovku
(obojí bude od září), předkládám Vašim dětem nebo vnukům pro zpestření prázdninového volna obecní
znak a vlajku, které si mohou v případě nudy a deštivého počasí vybarvit. Oficiální vzhled je k dispozici
na www.horicky.cz (fotogalerie/památky), černobílé provedení potom v záhlaví zpravodaje.
(mn)

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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