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ŽIVOTNÍ VÝROČÍ:
Dufka Josef
Pich Karel
Sušická Květoslava
Valentová Ludmila
Tučková Viktorie
Pichová Danuše

Křižanov
Hořičky
Hořičky
Mečov
Křižanov
Hořičky

87 let
86 let
86 let
82 let
80 let
75 let

Přejeme životní pohodu a mnoho zdraví do dalších let!

KANALIZACE – 9.díl
Začal poslední měsíc budování hlavního kanalizačního řadu a čistírny odpadních vod. Čeká nás
především dokončení trasy u hřiště a položení kanalizačního řadu od „činžáku“ kolem RD Jiráskovi
k čerpací stanici. Čistírna odpadních vod je již téměř dokončena a 9. prosince začne předávání objektu
s instalovanou technologií. Po převzetí zařízení a stavby od generálního dodavatele bude uvedena čistírna
odpadních vod do zkušebního provozu. Od pondělí 2. prosince začne rovněž postupné přebírání i
jednotlivých hotových kanalizačních řadů. Určitě neušlo Vaší pozornosti, že jsou vyasfaltovány cesty.
Celkem bylo vyasfaltováno téměř 2 700m2 plochy. Poslední plochou, kterou je nyní třeba pokrýt asfaltem,
je chodník kolem RD Hýblovi. Dále budou probíhat hlavně administrativní práce. Je nutné provést zřízení
věcných břemen a připravit kanalizační řad na kolaudaci.
Nyní se soustředíme na dobudování kanalizačních přípojek. Jen připomínám, že ke každému objektu
může vést pouze jedna kanalizační přípojka. Místa připojení byla s majiteli objektů odsouhlasena. Při
provádění kanalizačních přípojek je možné, po dohodě s obecním úřadem, provést i připojení na domovní
kanalizaci. Domovní kanalizace se, na rozdíl od kanalizační přípojky, provádí na náklady majitele
objektu. V případě, že tyto práce bude provádět obecní úřad, budou majiteli objektu přeúčtovány.
Měsíční fakturace opět proběhla bez požadavku na vícepráce, je tedy stále dodržována rozpočtová
kázeň.
Závěrem mi dovolte nekanalizační dovětek. Chtěl bych poděkovat všem účastníkům mikulášské
besídky. Zúčastnilo se jí 45 dětí, tedy opět o něco více než v loňském roce. Přeji Vám klidný advent a
šťastné prožití vánočních svátků.
Jiří Lorenc
starosta
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ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE V HOŘIČKÁCH
datum:
čas:
místo:

16.12.2013 (pondělí)
19:00 hod
obřadní síň obecního úřadu

PROGRAM: 1. Zahájení a kontrola usnesení
2. Kanalizace
3. Rozpočet na r.2014
4. Různé a diskuse
5. Závěr

Pozvánka včetně případné úpravy programu bude vyvěšena na úřední desce obecního úřadu a také na
internetových stránkách obce.
Jiří Lorenc, starosta
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

OKÉNKO ZŠ A MŠ HOŘIČKY: (převzato bez redakčních úprav)

více o škole na www.skolahoricky.cz

JABLÍČKOVÝ TÝDEN
Jablka jsou už sklizena, leží v bedýnkách ve sklepě, některá jablíčka se pod rukama zručných
hospodyněk proměnila ve voňavá povidla. A my, žáci a učitelky 1. stupně, jsme jablíčka přinesli do školy
a celý týden jsme je pozorovali, popisovali, ochutnávali, počítali jsme slovní úlohy s jablíčky, zpívali
písničky, učili se „jablíčkové“ básničky, psali pohádky, vysvětlovali jsme přísloví s jablky, učili se o
různých odrůdách, pěstování a šlechtění jabloní. V hodinách výtvarné výchovy jsme jablíčka malovali,
otiskovali, vytvořili jsme jablíčkové kompoty i kuchařské čelenky.
Na co jsme se ale těšili nejvíce, to bylo jablíčkové kuchtění. A že stálo za to! Naše mlsné jazýčky si
smlsly na jablkovém koláči, hraběnčiných řezech a štrúdlu, pochutnali jsme si na plněných pečených
jablkách, vařili jsme jablečný kompot a dokonce i jablečný pohár.
Byl to prostě prima týden.
Žáci, učitelky a vychovatelky 1. st.
A tady jsou dvě z pohádek, které napsali žáci 5. třídy. Tak posuďte, jak se jim povedly.
POHÁDKA O JABLÍČKOVÉM KRÁLOVSTVÍ
V daleké zemi žili král a královna. Jejich země se jmenovala Jablíčkové království.
Všude v tom království rostly samé jabloně a ty rodily krásná a šťavnatá jablíčka.
Král s královnou měli dcerku Elišku. Byla to moc šikovná princezna. Starala se o jabloně a hlavně
pomáhala zahradníkovi Jakubovi, kterého měla moc ráda a tajně si přála vzít si ho jednou za manžela. To
se ale vůbec nelíbilo jejim rodičům. Ti totiž chtěli, aby se provdala za urozeného prince.
Jednoho dne začaly jabloně v Jablíčkovém království usychat a přestaly rodit jablka. Vše začalo usychat a
vyschla
dokonce
i
řeka.
Na
prameni
řeky se
totiž
usadila
obrovská
žába.
Král dal vyhlásit, že kdo žábu vyžene, dostane za manželku princeznu Elišku. Všichni se báli, jen Jakub
ne. Ten zlou žábu vyhnal, a tak vše dobře dopadlo. Všude zase bylo vody dost, tráva se zazelenala a
jabloně opět začaly rodit červená jablíčka. A princezna Eliška? Ta si přece vzala za manžela zahradníka
Jakuba.
Vendula Kasnarová 5. tř.
POHÁDKA O ZLATÉM JABLKU
Za devatero řekami a devatero horami bylo Jablíčkové království. Malé děti tam voněly po jabloňových
květech a dospělí po zralých jablkách.Všichni se v tom království radovali a starali o nádhernou jabloň, na
které rostla zlatá jablka. Ten strom byl kouzelný. Kdo snědl jablíčko, které na něm vyrostlo, byl stále
veselý a zdravý. A právě na to zlaté jablíčko dostal chuť zlý král ze sousedního království. V noci se
přikradl ke stromu, jablko ukradl a hned se do něho zakousl. Ale ouha! Začal se dusit a kašlat. Jeho
kuckání probudilo královy vojáky a ti zlého krále zajali a vsadili do věže. Za nějakou dobu se král
zamiloval do princezny, která chodila k věži na procházku. Skrz mříže si začali povídat a král se stával
lepším člověkem. Jednoho dne králi princezna sama přinesla zlaté jablko. Král ho s chutí snědl . Najednou
praskly mříže a král byl vysvobozen. Požádal princeznu o ruku a byla slavná svatba. Měli kupu dětí a žili
šťastně až do smrti.
Hedvika Tylšová, 5. tř.
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PŘÍBĚH STARÉ POHLEDNICE
Nedávno jsem při „brouzdání“ na internetu narazil na starou fotografii pořízenou z věže našeho
kostela. Nedalo mi to a napsal jsem e-mail majiteli s žádostí, zda bychom mohli tuto fotografii použít ve
fotogalerii na webových stránkách obce. Jaké bylo moje překvapení, když jsem po několika dnech obdržel
obálku, ve které byla ona fotografie, resp. pohlednice. Ze zadní strany pohledu bylo možno vyčíst mnoho
zajímavých údajů. Třeba že pohled byl odeslán 26.4.1946. Nebo že jej odeslal nějaký pan Šmída.
Patriotsky významné je i to, že pohlednice byla vydána nákladem pana Karla Tučka z Hořiček. Ovšem
nejsilněji mne zasáhlo vlastenectví odesílatele, který na dvojjazyčném nápisu Klein-Horschitz / Hořičky
rázně přeškrtnul německý název.

Současnému majiteli pohledu jsem poděkoval, a protože se při naší komunikaci zmínil, že místo
pohledů sbírá kartičkové kalendáříky, nabídnul jsem mu zveřejnit v našem zpravodaji prosbu o věnování
těchto kalendáříků. Tímto tak činím, a pokud nějaký přebytečný doma máte, prosím o jeho předání na
obecní úřad. Rád bych panu sběrateli za jeho nezištnou laskavost udělal také radost …
P.S. Historický výhled z věže kostela máme již samozřejmě vystavený na našich internetových stránkách.
(mn)

OSTATNÍ:
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Oznámení o změně cen vodného pro rok 2014
Společnost VaK Náchod, a.s. vyhlašuje
od 1.1.2014 nové ceny vodného ve výši 35,88 Kč/m3.
Pokud prahnete po písemném zdůvodnění změny cen, máte celý dopis k dispozici na elektronické
úřední desce. Správně uvažuje ten, kdo se domnívá, že částka bude nově o „kapičku“ vyšší. Milovníkům
statistik a přesných čísel ušetřím práci a uvádím, že v právě končícím roce jsme roztáčeli vodoměry za
35,10 Kč/m3 (ceny jsou samozřejmě včetně DPH).
(mn)
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FEJETON POD ČAROU:
ŽEHLENÍ
Žehlím dobře, žehlím rád. Touto slavnou parafrází neméně slavného Rudolfa Deyla mladšího z filmu
Anděl na horách lze ideálně uvést tento fejeton. Každý člen domácnosti si během svého života projde
různými etapami přístupu k žehlení. Mne osobně první fáze potkala coby novopečeného otce. Kombinace
textilních plen a osvěty nabádající k pečlivé sterilizaci vlivem tepla naplnila úvodní větu do puntíku.
Postavil jsem se k žehlícímu prknu a sebevědomě se pustil do díla. Mužský mozek zvládal kombinaci
jednoduchých úkonů překvapivě dobře. Vyžehlit jednu stranu, potom druhou, složit plenu, nespálit si
prsty nebo jinou část těla a tak pořád dokola. Dokonce jsem zvládnul i další tvarově obdobné výrobky,
jako jsou kapesníky, ručníky nebo utěrky.
S postupem času však elán poměrně rychle ustupoval a pochopil jsem princip tzv. skládání. Proč žehlit
ručníky, když ve vyrovnaném komínku jsou k nerozeznání od těch vyžehlených? Nač se mordovat
s utěrkami, které budou v zápětí rejdit po mokrém hrnci? Jsou i tací, kteří myšlenku skládání uplatňují
např. na povlečení. Přátelé, jako chlap mám pro vás plné pochopení!
Poslední stádium vývoje tzv. mužského žehliče je kopřivka kombinovaná s husí kůží při pohledu na
žehličku. O to víc ovšem smekám před těmi, kteří tímto jednoduchým nástrojem vládnou. Kdysi jsem se
pokusil vyžehlit košili (manželka měla tehdy chřipku). Na rukávu se mi ale podařilo vytvořit tolik puků,
že by se do něho hodila vsunout spíše osmihranná hřídel než moje ruka. Mužský smysl pro logiku
neumožňuje pochopit následující větu plynoucí z ženských úst: „Jdu žehlit, já si při tom odpočinu.“
Naopak ženy chápou pointu hereckého dialogu ve filmu Vratné lahve, ve kterém Zdeněk Svěrák říká své
filmové manželce stojící u žehlícího prkna a dívající se na televizi:“ Prosím tě, jak se můžeš dívat na
takový kraviny?“ Dostalo se mu stručné odpovědi: „Už jsi někdy žehlil?!“ Ano, při této domácí práci je
evidentně vítána jakákoliv činnost, která ubíjející odpoledne nebo večer vyplní. Může se jednat o
jihoamerickou telenovelu, nový televizní kanál Šlágr TV či poslech rozhlasové hry o životě a díle prvního
nositele Nobelovy ceny za literaturu z r.1901. Naštěstí technický pokrok v podobě elektrických žehliček
našim ženám alespoň trochu ulehčuje práci. Představa nahřívání kovového bloku na plotně, přikládání
dřevěného uhlí nebo lihu do žehličky, to by dnes srazilo na kolena každého.
Na svět se nelze dívat černobíle, ale dělení prací na mužské a ženské je asi opodstatněné. Pouze ženy
dokáží žehlit od útlého věku až do svého stáří, pouze ženy zvládají nepochopitelné taje skládaných sukní
nebo řasených halenek. Na druhou stranu, na muže zbývají takové povinnosti jako postavit dům, zasadit
strom nebo třeba zplodit syna.
Každopádně, když se zamyslím nad mým aktuálním přístupem k žehlení, musím opravit první větu
fejetonu do minulého času: „Žehlil jsem dobře, žehlil jsem rád.“
(mn)

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