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

SLOVO STAROSTY
V termínu do 30.9.2020 jsme dokončili opravu hřbitovní zdi na novém hřbitově. Zbývá přivézt zeminu a
provést terénní úpravy. Závěrečné vyúčtování včetně fotodokumentace jsme odeslali na Ministerstvo
zemědělství a předpokládáme, že obdržíme dotaci ve výši 130.000,- Kč. Celkové náklady jsou ve výši
220.000,- Kč.
Práce na revitalizaci rybníku v Křižanově budou zahájeny v únoru 2021 odtěžením sedimentu a demolicí
stávající hráze z betonových panelů. Stavba bude dokončena do 30.6.2021 včetně chodníku
k autobusovým zastávkám a rovněž budou osazeny dvě nové autobusové čekárny.
Práce na přivaděči vody do Mečova se částečně přerušily, avšak z 1100 m je položeno cca 360 m v trase
z Tábora k silnici z Křižanova do Mečova. Je smluvně zajištěno, že stavba bude v letošním roce
dokončena a obyvatelům Mečova poteče voda z hajnických pramenů.
Údržba silnic, závod Plačice Hradec Králové, provedl opravu silnice v trase Mezilečí Penzion Klídek –
Křižanov křižovatka u rybníku. Nejprve byly odfrézovány nerovnosti na tělese vozovky, následně
položena podkladní vrstva na vyrovnání a vrchní asfaltový koberec. Lze konstatovat, že se jim dílo
podařilo v dobré kvalitě.
Předpokládáme, že dle příslibu bude ve stejném provedení opravena v příštím roce silnice z Křižanov do
Mečova.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ZE ŽIVOTA OBCE
Jiřinkové slavnosti. S potěšením jsme si přečetli článek, který nám byl doručen e-mailem
z Muzea Boženy Němcové v České Skalici. A protože v něm velmi významnou roli hraje „naše“
paní Marie Severýnová a její nepřehlédnutelné jiřiny, s radostí ho níže přetiskujeme. Vzhledem ke
kvalitě tisku zpravodaje, která neumožňuje do článku vložit nádherné fotografie, odkazujeme naše
čtenáře na webové stránky www.horicky.cz, kde je zveřejněn článek včetně zmiňovaných
fotografií.

© OBECNÍ ÚŘAD HOŘIČKY

1

„Před týdnem (pozn. redakce: během víkendu 5. – 6. září) proběhly v
maloskalickém areálu za účasti cca 1.200 návštěvníků Jiřinkové slavnosti.
V sobotu při setkání před muzeem zazpívali a zatančili děti a dospělí z
folklorního tanečního souboru Barunka, bylo připomenuto znovuotevření
stálé expozice věnované Boženě Němcové a také 50. výročí odhalení sochy
Barunky Panklové od akademické sochařky Marie Uchytilové Kučové.
Tohoto setkání se zúčastnila sochařčina dcera Sylvia Klánová s rodinou a
sourozenci Dagmar a Milič Šimáně.
V Jiřinkovém sále se odehrál Český salón obrozenecký.
Návštěvníci si zvolili královnu jiřinek, kterou se stala Maxime ze zahrádky paní Marie Severýnové z
Hořiček, obdržela 117 hlasů, na druhém místě skončila růžová kráska našeho muzea Riesenrad se 100
hlasy a třetí příčku obsadila jiřinka Nick SR manželů Kolenových z Dobrušky s 97 hlasy. Počasí, až na
sobotní průtrž mračen a krupobití, které značně poničilo jiřinky, přálo, takže i nedělní koncert proběhl v
poklidné slunečné atmosféře. Do muzea zavítal Ondřej Gregor Brzbohatý s manželkou Táňou a jejich
rodinným přítelem panem Miličem Šimáně (syn Jiřího Šimáně - skautského vedoucího a speciálního
pedagoga, kteří společně s tehdejším ředitelem Ludvíkem Mühlsteinem a akademickým malířem Jiřím
Škopkem usilovali o vznik pomníku Boženy Němcové).“
Posvícenská kachna! Milovníci dobrého jídla zbystřete.
Hostinec na Hořičkách Vás zve na posvícenské kachny,
které se budou podávat od pondělí 19. října do středy
21. října. Šťavnaté kousky jsou jen na objednávku
(tel. č. 730 695 005), tak sázejte na jistotu. Na nějakého
toho neplánovaného návštěvníka se prý ale také (snad)
dostane, ale na to raději nespoléhejte. A ještě vzkaz od
hostinského pana Vavřeny: „Těšíme se na Vaši
návštěvu!“
Odstávky elektřiny už jen do e-mailu nebo on-line. V souvislosti s odečtem stavu elektroměrů jste
možná v září zaregistrovali letáček, který Vám pečlivý pracovník ponechal
v domovním rozvaděči. Ne každému se třeba dostal do ruky, proto o jeho
obsahu informujeme i touto cestou.
Výlep papírových oznámení o plánovaných odstávkách elektřiny, které
po několika dešťových přeháňkách proložených palčivými paprsky
slunce ztratily na své domnělé kráse i informační hodnotě, končí 31. 12.
2020. Abyste nezůstali na holičkách a tedy „bez šťávy“, nabízí se hned
několik řešení.

1) Máte-li internet a e-mailovou adresu, můžete se zaregistrovat a
dostávat informace o plánovaných odstávkách či poruchách jednoduše a
rychle do svého e-mailu.
2) Máte-li internet a dostatek času, můžete čas od času brouzdat na webových stránkách
www.cezdistribuce.cz/odstavky nebo www.bezstavy.cz a hlídat, zda se tam neobjeví informace, že
Vaše číslo popisné bude určitého dne odstaveno od elektřiny a tím pádem i Vy od teplé stravy
nebo vypraného oblečení.
3) Nemáte-li internet, nezbývá než se spolehnout na Hořičský zpravodaj, kde Vám, někdy nikoliv
však příliš operativně, předložíme podrobné informace (datum, doba trvání, čísla popisná apod.):
Seznam plánovaných odstávek v období od 03.10.2020
13.10.2020 (11:00 - 16:00) - plánovaná odstávka č. 110060736853
Hořičky
31, 32
Chlístov
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 37, 38, 42, 43, 4
4, 45, 47, 114, 115, parc. č. 151, č. 1 U, č. 11U
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21.10.2020 (07:00 - 17:00) - plánovaná odstávka č. 110060736628
Hořičky
1, 2, 3, 5, 7, 9/Větrník, 10, 11, 12, 14, 16, 20, 27, parc. č. 85/2, parcela/449/1
Vestec
51, 66, parc. č. 116/102
Chlístov
27, 28, 33, 35, 39, parc. č. 52, E203, E204, E206, E209, E213, E215, E217
Nový Dvůr
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 19, parc. č. 43
Újezdec
parc. č. 85
22.10.2020 (07:00 - 17:00) - plánovaná odstávka č. 110060736637
Hořičky
1, 2, 3, 5, 7, 9/Větrník, 10, 11, 12, 14, 16, 20, 27, parc. č. 85/2, parcela/449/1
Vestec
51, 66, parc. č. 116/102
Chlístov
27, 28, 33, 35, 39, parc. č. 52, E203, E204, E206, E209, E213, E215, E217
Nový Dvůr
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 19, parc. č. 43
Újezdec
parc. č. 85
23.10.2020 (12:00 - 14:00) - plánovaná odstávka č. 110060738578
Hořičky
parc. č. 52/1

(mn)

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

FEJETON POD ČAROU
PEČENÍ HOLUBI
Bylo, nebylo, nedávno tomu. Většina z nás podlehla svodům konzumního života a nabyla dojmu, že
budeme žít s blahobytem na věčné časy a nikdy jinak, amen. Leč člověk míní a Covid mění. Jistoty se
mění v nejistoty, lehkovážně nabrané hypotéky se stávají železnou koulí u nohy a bezstarostný spánek
střídají noční můry.
Samozřejmě největší hloupostí by teď bylo mentorováním prohlubovat všudypřítomný stres a obavy
z dalšího vývoje. Je ale pravdou, že v nejbližší době můžeme svá otevřená ústa trochu přivřít, protože
frekvence a velikost pečených holubů, kteří by samovolně obsluhovali naše chuťové potřeby, bude prostě
nižší. Určitá skupina lidí bude mít poměrně velký problém, jak se bez psychických následků vyrovnat
s tím, že si nekoupí ob rok televizi s ještě větší úhlopříčkou, možná prohrají virtuální souboj se svými
vrstevníky, kdo má větší kapacitu akumulátoru v elektrokole, k roztrhaným džínám se doberou nikoliv ve
značkovém obchodu, ale opakovaným nošením a praním těch dva roky starých. Největším zoufalstvím by
ovšem bylo snažit se držet krok s podobně smýšlejícími za cenu dalších úvěrů nebo hypoték. On ten
pečený holub, když vletí do úst a je zatížený zdrcující hypotékou, dokáže totiž v našem zažívacím traktu
nadělat pěknou paseku…
Druhá skupina lidí ale bude dělat dobré jméno rodu, z kterého lidstvo vzešlo – homo sapiens (člověk
moudrý). Prostě vezmou rozum do hrsti a bez stresu budou nakupovat to, na co mají. Celá staletí to tak
fungovalo, tak proč by to nešlo i nyní? Podívejme se na své rodiče nebo prarodiče. A jak byli spokojení!
Není až tolik důležité povrchní pozlátko, ale spíš prožitek, který je třeba si řádně vychutnat. Nevím proč,
ale nabízí se mi paralela s trilogií Homolkovi, kdy táta Homolka leží v teplákách u horského potůčku a
chladí v něm lahodné lahváče. Co na tom, že neleží na pláži v Maledivách? Vždyť tam by to pivo ani
nevychladil!
A tak lidé moudří, nebojme se budoucnosti. Ono to dobře dopadne, jen tomu musíme jít trochu naproti.
(mn)
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provede ve vaší obci mobilní svoz nebezpečných odpadů
Dne:

7. listopadu 2020

Stanoviště: KŘIŽANOV
HOŘIČKY

u hospody
u bývalé Jednoty
(náves)

10,20 – 10,35 hodin
10,40 – 11,05 hodin

Vybírané nebezpečné odpady:
oleje a nebo tuky
barvy, lepidla, pryskyřice
rozpouštědla
kyseliny, hydroxidy, fotochemikálie
detergenty, odmašťovací prostředky
staré léky
pesticidy

Další odpady, které od Vás odebereme:
pneumatiky (osobní)
akumulátory (i plné)
monočlánky
zářivky, výbojky
ledničky, mrazničky
televizory
elektropřístroje - radia, vysavače, pračky, sporáky atd.

Ledničky, mrazničky, televizory, monitory, ostatní elektropřístroje,
monočlánky a zářivky budou odebírány ne jako odpad, ale na zpětný odběr.
Proto je nepoškozujte a neodebírejte žádné součásti.
JINÉ ODPADY NEŽ ZE SEZNAMU NEODEBÍRÁME!
ODPADY NENECHÁVEJTE NA STANOVIŠTI BEZ DOZORU! VYČKEJTE NAŠEHO PŘÍJEZDU!
ODLOŽENÉ ODPADY NEBUDOU ODVEZENY, ALE BUDOU PONECHÁNY NA MÍSTĚ!

Přineste nám svůj odpad!
Chraňte naše životní prostředí!
: 493 646 750 fax: 493 646 770
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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