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ŽIVOTNÍ VÝROČÍ:
Křižanov
Křižanov
Hořičky
Hořičky
Hořičky
Hořičky
Mečov

Dufková Jiřina
Tuček Josef
Mencl Josef
Tylšová Božena
Vajsar Zdeněk
Šoltésová Anna
Gottsteinová Jaroslava

87 let
87 let
84 let
84 let
81 let
75 let
70 let

Přejeme životní pohodu a mnoho zdraví do dalších let!
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

OBECNÍ KNIHOVNA V ROCE 2013
V loňském roce měla naše knihovna 128 registrovaných čtenářů, z toho
26 dětí do 15 let. K 31.12.2013 obsahoval knihovní fond celkem 6.937
svazků, z toho naučná literatura 1.984 a krásná literatura 4.953. Počet exemplářů docházejících periodik
(časopisů) je 18. Knihovnu v roce 2013 navštívilo 1.980 čtenářů, kteří si vypůjčili 7.630 knih a časopisů.
Dále využilo v knihovně 80 návštěvníků internet. Z rozpočtu obce byly v roce 2013 zakoupeny knihy a
časopisy v celkové hodnotě 53.301,- Kč.
Marie Kuderová, knihovnice

KNIHOVNÍ STATISTIKA
(mn)

počet reg.
čtenářů

z toho dětí
do 15 let

knihovní
fond

naučná
literatura

krásná
literatura

návštěvy
čtenářů

počet
výpůjček

návštěvy
internetu

nákup
knih (Kč)

r. 2006

173

58

9429

2584

6845

2617

8988

neuvedeno

52.000,-

r. 2007

170

58

9664

2638

7026

2569

8796

neuvedeno

50.440,-

r. 2008

166

48

7591

2141

5450

2252

8389

neuvedeno

55.164,-

r. 2009

155

43

7800

2183

5617

2265

7988

220

55.000,-

r. 2010

148

42

7237

2062

5175

2191

7637

210

53.371,-

r. 2011

147

42

7447

2098

5349

2127

8012

180

50.563,-

r. 2012

137

31

7630

2134

5496

2106

7951

102

50.600,-

r. 2013

128

26

6937

1984

4953

1980

7630

80

53.301,-
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Podle nadpisu by se mohlo zdát, že se jedná o humanitární sbírku
nealkoholických nápojů pro žíznivé obyvatele černého kontinentu.
Afričanům by však, více než kola, kofola nebo coca cola, pomohly
prachobyčejné bicykly. Koneckonců, obrázek je dostatečně názorný.
Jestliže vám churavý pohybový aparát už nedovolí sednout na jízdní
kolo, nebo pokud jste si zakoupili modernější model a o ten starší již
nikdo nejeví zájem, věnujte, prosím, pozornost následující výzvě
(originální letáček je již od 15.ledna na webových stránkách obce).
(mn)
Město Miletín společně s Mladým hasičem Miletín se připojuje k akci „KOLA PRO AFRIKU“, která
napomůže zvýšení vzdělanosti v Africe, zejména pak dětem. Pokud tedy máte doma kolo, které již
nepotřebujete, darujte ho a pomůžete tak potřebným. Sbírka probíhá průběžně bez omezení termínu.
Sběrné místo: infocentrum Mateřídouška, Miletín
Po – Pá: 07:00 – 16:00 hod, So: 07:00 – 11:00 hod

www.kolaproafriku.cz
www.miletin.cz

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ZE ŽIVOTA OBCE


Po velmi úspěšném plese, který organizovalo sdružení Naše škola – Hořičky (podrobnější
informace na str.3), přichází doba druhé a v letošním roce zároveň poslední tancovačky.



Rodičům budoucích prvňáčků připomínáme, že ZŠ a MŠ Hořičky pořádá ve čtvrtek 6.února
zápis dětí do 1.třídy. Začátek „přijímacího řízení“ je ve 13 hodin v budově 1.stupně. Pozvánka
byla zveřejněna již v lednovém zpravodaji a je také na www.skolahoricky.cz .



Rok se s rokem sešel a webový portál www.cistykraj.cz opět vypisuje soutěž o hodnotné ceny.
Z průvodního dopisu vybíráme: „Třídění odpadu je důležitým a stále populárnějším
fenoménem současné doby. Přesto je stále mnoho lidí, kteří netuší, jaké dopady na životní
prostředí má netříděný odpad, jak správné třídění probíhá a co za ním stojí. I proto vyhlásil
webový portál cistykraj.cz, který je hlavním zdrojem informací o třídění odpadů
v Královéhradeckém kraji, soutěž pro širokou veřejnost. Jak soutěž probíhá? Na webovém
portálu www.cistykraj.cz najde návštěvník v sekci soutěž webový formulář, který po vyplnění
umožní spustit online kvíz s osmi náhodně vygenerovanými více či méně náročnými otázkami.
Víte například, kam patří krabice od mléka? Nebo kolik kilogramů odpadu ročně jeden člověk
v průměru vyhodí?“ Soutěžícím přejeme hodně štěstí.
(mn)
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VYSOKÁ LAŤKA
Padesát procent plesové sezony na Hořičkách (tedy jeden ples) je za námi a pro nezúčastněné uvádím,
že organizátor (jeden muž) a organizátorky (mnoho žen) odvedli velký kus práce. Začalo to vymýšlením
programu, následně jeho přípravou a „pilováním“, náročná byla i příprava sálu. Ovšem to hlavní přišlo ve
22 hodin. Stylově oblečený moderátor začal uvádět na „přehlídkové molo“ jednotlivé retro modelky.
Omezený rozpočet sdružení Naše škola sice neumožnil pozvat děvy věhlasných jmen, ovšem naše
krasavice měly jiné devizy – obrovské nasazení, skvostné róby, pevný krok a jiskru v oku. Zato zrak
mnohého diváka byl díky slzám smíchu řádně rozostřen. Kde jinde byste mohli obdivovat křepčící paní
učitelky v krimplenových kostýmcích, s holemi, záchodovými štětkami nebo smetáky v rukou.
Sám za sebe mohu prohlásit, že nápad obohatit tuctový ples o módní přehlídku v retro stylu (navíc
personálně obsazenou vlastními zdroji) nastavil budoucím plesům laťku pořádně vysoko. Přemýšlím, jaký
kalibr by museli nasadit hasiči, aby 15.února měli obdobný úspěch. Ještě že je sál v patře, jinak bychom se
mohli dočkat třeba hasičské stříkačky tažené koňským potahem…
(mn)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

FEJETON POD ČAROU:
VIRUS
Virus je rozměrem malý, ovšem svými účinky zatraceně velký prevít. Ne nadarmo byl pojmenován
podle latinského slova virus = jed. Viry mohou napadat různé věci. Nejčastějším cílem jejich
nevybíravého útoku je prostý občan. Z pohledu agresora, čím je oběť starší, tím lépe. Chatrný imunitní
systém dává naději, že si nějakou dobu v těle nešťastníka polebedí. Pro příklad nemusíme chodit daleko.
Taková chřipka dokáže zamotat nejen hlavu ale i nohy každému marodovi. Jestliže již patříte mezi ty
vyvolené s titulem „majitel viru“, nezbývá než ulehnout. Tělesná schránka prochází ale takovým
zátěžovým testem, že mnohé z nás napadají myšlenky typu: „Na podzim prodám kravku a na jaře už
nezaseju.“ Určitou naději skýtá očkování, ovšem všichni jsme určitě slyšeli ty pavlačové drby (platí pro
dámy) nebo hospodské řeči (platí pro pány) o jeho diskutabilní účinnosti. Ale budiž, je tu jistá šance. To
viry, které se zapříčiní o opakovaně zrychlený krok směrem ke zpravidla nejmenším místnůstkám
v domech nebo bytech, ty si jsou jistější v kramflecích. Žádné preventivní očkování není. Pokud si
vytáhneme Černého Petra (čili průjmový virus), musíme si svůj úděl poctivě odběhat.
Ochořet nemusí však pouze lidé. Díky internetu, prostřednictvím kterého se dnes šíří počítačové viry
z jedné polokoule na druhou rychlostí blesku, mohou stejnou rychlostí uléhat i naše komputery. Útočících
prevítů je obrovská škála. Ve svých začátcích se jednalo o úsměvné projevy nemocí. Například vám
z textového řádku začala postupně padat jednotlivá písmenka a zůstávala ležet u spodního okraje
monitoru. Pro nikoho nebude překvapením, že se virus jmenoval „padající listí“. Legrace ale skončila
v okamžiku, kdy takovýto záškodník smazal všechna data v počítači, nebo si bravurně převedl vaše peníze
z bankovního účtu o několik tisíc kilometrů dál. Počítače dnes řídí prakticky všechno – výdej peněz
v bankomatu, semafory na křižovatce nebo mnohé operace v nemocnicích. Trochu mne mrazí při
představě, že virus napadne počítač právě uprostřed operace. „Promiňte pane, robot si v průběhu zákroku
samovolně změnil souřadnice operovaného místa o 10 centimetrů. Nezlobte se na něho, je to jenom stroj.“
Sci-fi? Snad ano. Naštěstí i tento obor má své vakcíny. Vznikají v kancelářích programátorů a do počítačů
se dostávají pomocí klávesnice nebo myši.
V poslední době se bohužel velmi rychle šíří ještě jeden druh viru. Napadá mozky některých politiků a
během mnohdy krátké části volebního období způsobí absolutní a nenávratný rozklad morálky a mravních
hodnot svého nositele. Proslýchá se, že se v minulém století v pražských Stínadlech pokusili tímto virem
nakazit proradní členové Bratrstva kočičí pracky Mirka Dušína, ovšem ten měl vrozenou, velmi silnou
imunitu. V televizních zprávách však můžeme sledovat příběhy mnoha jiných „pacientů“, kteří se nakazili
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i na vzdálenost mnoha desítek nebo stovek metrů a často k tomu stačil dokonce i pouhý telefonický
rozhovor! Výrobci očkování proti tomuto viru bohužel hodně zaspali. V poslední době se blýská na lepší
časy a zdá se, že účinným antivirem jsou nápravná zařízení a důsledná, mnohaletá izolace od ostatních
občanů.
Uspěchaná doba zanáší naše těla únavou, stresem a vyčerpáním. Jedná se o určitý druh virózy, se
kterou je třeba bojovat. Někdo se „odviruje“ lahví rumu, někdo sportem a další třeba spánkem. Píšu
fejeton a ospale mžourám na hodiny. Je dávno po půlnoci, viry útočí. Sakra, potřebuji nasadit účinnou
léčbu. Pletu nohama směrem k ložnici …
(mn)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PO UZÁVĚRCE
Poplatky ze psů pro rok 2014 je možno hradit v kanceláři obecního úřadu vždy
v úřední dny. Splatnost poplatku je do konce února.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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