HOŘIČSKÝ ZPRAVODAJ
ROČNÍK : XI

OBECNÍ ÚŘAD HOŘIČKY
www.horicky.cz

prosinec 2010

ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE
V H O Ř I Č K ÁC H
se uskuteční
dne:
hodin:

ve středu 8.12.2010
19,00 hod

místo:

Obecní hostinec - jídelna

PROGRAM:

1. Zahájení a kontrola usnesení
2. Jednací řád ZO
3. Volba kontrolního, finančního výboru
a komisí ZO
4. Rozpočtové opatření č. 2
5. Rozpočtové provizorium na rok 2011
6. POV 2011 (program obnovy venkova)
7. Majetkové záležitosti
8. Diskuse a závěr
Ing. Zdeněk B r o ž
starosta

© OBECNÍ ÚŘAD HOŘIČKY

1

INFORMACE PRO OBČANY
1) VaK Náchod a.s. – ceny vodného na r.2011
Dle oznámení společnosti VaK Náchod a.s. dochází od 1.1.2011 ke zvýšení ceny
vodného o 5,56 % na částku 30,07 Kč/m3. Koho tato informace vyvedla z duševní
rovnováhy, může se do ní pokusit navrátit přečtením celého dopisu, který je umístěn na
úřední desce u obecního úřadu nebo také na elektronické úřední desce - viz www.horicky.cz .

2) vánoční stromky
Kdo nezjistil na vývěsce obecního úřadu, na internetu nebo z e-mailového zpravodajství,
že byl zahájen prodej vánočních stromků (tradičně v Mezilečí u Jiránků), může se
k pravému symbolu Vánoc ještě dobrat každý den od 9:00 do 18:00 hod v Zájezdě u pana
Kupky. Pro jistotu upřesňujeme, že prodej v Mezilečí byl podle letáčku pouze v pátek a
v sobotu (3. – 4.12.2010). I tyto informace jsou stále vyvěšeny na obou úředních deskách.

3) daňová složenka
Vzhledem k tomu, že zaniká služba České pošty, tzv.daňová složenka (poštovní
poukázka bez povinnosti hradit manipulační poplatek), budete muset od Nového roku
sáhnout hlouběji do kapsy při úhradě svých daňových povinností.
Jinými slovy, na poště kromě daní zaplatíte ještě manipulační poplatek za platbu
poštovní složenkou typu A. Kdo nevěří, uvěří, pokud zajde k úřední desce obecního úřadu
nebo na www.horicky.cz .

4) webové stránky a nové e-mailové adresy
Od 11.září 2010, kdy byly spuštěny naše nové internetové stránky, jsme zaznamenali
téměř 1200 návštěvníků. Vysoký zájem nás velmi těší a zároveň i zavazuje. Pro snadnější a
zároveň profesionálnější komunikaci jsme založili nové e-mailové adresy:
horicky@horicky.cz
obecní úřad (původní e-mail zůstává ještě v platnosti)
broz@horicky.cz
Ing.Zdeněk Brož – starosta
neumann@horicky.cz
Dr.Milan Neumann – místostarosta
webmaster@horicky.cz
Milan Neumann ml. – správa internetových stránek
Nespílejte nám, pokud nemáte přístup k tolik vyzdvihovanému a zároveň
zatracovanému internetu. Snažíme se umístit všechny důležité informace do tištěného
zpravodaje, jen jejich aktuálnost nelze vždy označit jako „horkou“ novinku.
(mn)

ŽIVOTNÍ VÝROČÍ:
Josef Dufka, Křižanov
Karel Pich, Hořičky

84 let
83 let

Přejeme životní pohodu a mnoho zdraví do dalších let!
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INFORMACE Z OBCE:
V sobotu 27.11.2010 byli v obřadní síni přivítáni do života naši noví občánci.
O kulturní vystoupení se postarala paní Zdena Řezníčková s dětmi z MŠ.
Rodičům přejeme hodně radosti z dětí a našim maličkým pevné zdraví
a mnoho životních úspěchů.

Simona a Jan Pacákovi
se synem Janem

Jana Langerová a Jakub Valášek
s dcerou Bárou

(mn)

Půjdem spolu do Betléma
Zveme vás na vánoční akci, která se uskuteční
v budově 1.stupně
Základní školy v Hořičkách.
Kdy? Čtvrtek 16.12.2010 od 13:30h do 16:30h





TRHY (jídelna)
VYSTOUPENÍ PĚVECKÉHO SBORU (v 1. a 4. tř.)
PREZENTACE PRACÍ ŽÁKŮ (v 1. a 4. tř.)
PÁSMO 1., 4. a 5. tř. od 14h do 14:30h a od 15h do 15:30h (ve 2. a 3. tř.)

Pohádka o Dvanácti měsíčkách


PÁSMO 2., 3. tř. od 14:40h do 15h a od 15:40h do 16h (ŠD ve 2. patře)

Půjdem spolu do Betléma – pásmo koled a básniček


CUKRÁRNA (v 5. tř.)
Srdečně vás zveme a přejeme pěknou zábavu!
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FEJETON POD ČAROU:
VÁNOČNÍ ZVYKY
Řekněme si to na rovinu. Kdo z nás dnes udržuje ve větší míře vánoční zvyky? Naše
babičky a dědové by nad námi zajisté výrazně zvítězili. Tak například takové lití olova.
Předpokládám, že v běžné domácnosti najdete snadněji kilo uheráku nebo kupónovou
knížku z první vlny privatizace než kousek kovu s tajemným názvem „Plumbum“. A tak
přicházíme o možnost dozvědět se, co nás v příštím roce čeká. Z nedodržování tohoto zvyku
mají radost snad jen hasiči, kterým ubývá jedna z příčin možných požárů (stačí, že se
světem valí vlna čínských prskavek a pyrotechniky, na kterou bychom měli mít v mnoha
případech zbrojní pas). Půst také není v módě. Zlatá prasátka se prodávají v obchodních
řetězcích a navíc mají pod staniolem dobrou čokoládu, tak proč se trýznit hladem? Lákadel
v průběhu Štědrého dne je příliš mnoho a odolají jen silní jedinci (přiznávám, že mezi ně
nepatřím a létající zlaté prasátko jsem nikdy neviděl).
Dalším opuštěným zvykem je házení botou. Minulost tomuto obyčeji nahrávala.
Vybavení místností bylo prosté, dveře festové a bez prosklení. Dnešní interiéry jsou výrazně
náchylnější k poškození při hodu libovolným škrpálem. A jestli svobodná dívka odejde
z domova? Tak na to stačí univerzální horoskop v kdejakém bulváru, poblouzněný astrolog
v televizi nebo dívčina puberťácky horká hlava. Obdobné to začíná být i se zpíváním koled.
Neznám hlavu rodiny, která by dnes vzala skřipky do ruky, souseda, který by donesl basu
nebo klarinet a maminku, jež by k tomu zapěla českou koledu. Menším dětem jsou výše
uvedené aktivity nahrazovány cédéčkem, televizí a maminčiným pobrukováním do té doby,
než se jim spálí první dávka cukroví. Ale zaplať pámbů alespoň za to. S dorůstajícími dětmi
je i na tuto tradici rychle zapomínáno a koledy zpívající matka u trouby je nahrávána
mobilem a vystavována na internetu. Ba i to pouštění lodiček má pěkně nahnuto. Ořechů se
letos mnoho neurodilo a pravý význam této tradice jsem si musel najít v encyklopedii.
Prachem zapadaným zvykem jsou i cizí věci v domě. Tradovalo se, že by se do konce roku
měly vrátit všechny věci, které nejsou naším majetkem. Pominu-li úmyslně zcizené věci,
tak bychom dnes nemohli mít doma ani knížku z knihovny. Zvyk je to ale vskutku
ušlechtilý a svátky vánoční jsou jako stvořené k tomu, abychom se zamysleli, jak jsme na
tom sami se sebou.
Bohužel ani ty pohlednice již nejsou to, co bývaly. Psaní pohledů byl rodinný rituál,
krasopis si přišel na své. Dnes přepošleme zkopírovanou esemesku, do přílohy mailu
vložíme jeden z mnoha, mnohdy kýčovitých, obrázků a povinnosti jsou splněny. Vstávání
od stolu také ustupuje do pozadí, vždyť skočit si ještě pro jedno pivko, ztlumit televizi nebo
přečíst si došlou SMS, je silnější než tradice. Pravý význam vánoční hvězdy byl také téměř
zapomenut, a tak se nám na stoly derou spíš vánoční lahváče, vánoční letáky, vánoční akce
a vánoční slevy.
Něco nám ale přeci jenom vydrželo. Třeba šupiny z kapra! Na peníze slyší dnes každý a
v mnoha peněženkách je po Vánocích nahrazena stará šupinka novou. Ba ani tomu krájení
jablek se nebráníme a vidina pevného zdraví vede naši ruku s nožem.
Doufám, že když už nás většina zvyků míjí, tak na ně alespoň nezapomínáme. A to byl
účel tohoto fejetonu. Přeji Vám krásné Vánoce, pevné zdraví a šťastný nový rok.
(mn)
Příjemné prožití vánočních svátků,
hodně zdraví, štěstí a úspěchů
v novém roce Vám přeje
Obecní úřad Hořičky
Redakční uzávěrka čísla je vždy k 20.kalendářnímu dni v měsíci. Připomínky, náměty nebo Vaše názory lze předat
na OÚ, nebo zasílejte e-mailem na neumann@horicky.cz (mn).
Náklad tohoto vydání činí 210 ks. Výtisky jsou neprodejné a slouží k bezplatnému informování občanů .
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