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Přejeme životní pohodu a mnoho zdraví do dalších let!

SLOVO STAROSTY
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vážení spoluobčané,
chtěl bych Vás informovat o postupu prací na splaškové kanalizaci a výstavbě čistírny odpadních vod.
Dne 14. ledna 2013 ve 14 hod bylo provedeno otevírání obálek s předloženými nabídkami jednotlivých
zájemců o dodávku díla. K otevírání obálek bylo předloženo 20 nabídek v požadovaném termínu.
Nejvyšší nabízená cena za dodávku díla byla 20 573 683,-Kč bez DPH. Nejnižší nabídková cena byla
předložena ve výši 14 876 032,87 Kč bez DPH. Všechny nabídky předložené v termínu postoupily do
posuzování. Dne 18. ledna 2013 v 10 hod zasedla komise posuzovatelů jednotlivých předložených
nabídek poprvé. Komise neshledala mimořádně nízkou nabídkovou cenu u nabídky žádného uchazeče.
Komise ale shledala některé nejasnosti v nabídkách a požadovala po zpracovatelích písemné vysvětlení
v souladu se zákonem o veřejných zakázkách. Druhé jednání hodnotící komise proběhlo 25. ledna 2013
ve 13 hod. Všichni oslovení uchazeči o doplnění podali v požadovaném termínu vysvětlení požadované
hodnotící komisí. Komise provedla hodnocení nabídek a jako ekonomicky nejvýhodnější doporučila
uchazeče VAKSTAV spol. s r.o. Jablonné nad Orlicí. Podrobně jste byli o průběhu informováni na
veřejném zastupitelstvu. I přes velmi váhavý rozjezd celé akce, přerušení výběrového řízení a prodloužení
termínu odevzdání nabídek z důvodu vánočních svátků doufejme, že celé dílo bude dokončeno ke
spokojenosti všech v termínu a požadované kvalitě.
Zastupitelé se budou na své nejbližší poradě zabývat kanalizačními přípojkami. V současné době je
zpracovaná projektová dokumentace jednotlivých kanalizačních přípojek a domovní kanalizace týkající se
napojení jednotlivých objektů na kanalizační řad. Na obecním úřadě v současné době řešíme inženýring
celé akce. Jedná se o více jak 100 kanalizačních přípojek. V rámci tohoto procesu budete požádáni o
vyjádření ke každé domovní přípojce jako její přímí budoucí uživatelé nebo jako sousedé v případě, že to
litera zákona požaduje.
Stále ještě nepodali všichni majitelé objektů žádost o připojení na kanalizační řad. Připomínám, že
majitelé objektů, které jsou v současné době napojeny na nezkolaudované kanalizační stoky a nově
realizované kanalizační řady vedoucí ve stejné trase, budou na základě žádosti přepojeny do nové
kanalizace. Majitelům objektů se tato změna oznámí písemnou formou dle zákona č. 274/2001 Sb., § 3,
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odst. 8 a současně budou majitelé objektů upozorněni na dodržování § 18, odst. 4 téhož zákona. Majitelům
objektů, které nejsou zapojeny na stávající zkolaudovanou kanalizaci a majitelům objektů, kteří likvidaci
odpadních vod nezajišťují na svém pozemku v celém rozsahu, může obec dle zákona č. 274/2001 Sb. dle
§ 3, odst. 8 uložit povinnost připojit se na kanalizaci a současně je upozornit na dodržení § 18, odst. 4
téhož zákona.
Rovněž bylo ukončeno výběrové řízení na dodavatele revolvingového bankovního úvěru. Zastupitelstvo
rozhodlo o zadání zakázky České spořitelně, a.s. Bankovní ústav nabídl velmi přijatelnou cenu za služby a
úrok.
Další novinkou na obecním úřadě je archiv. V nevyužívané místnosti obecního úřadu byl dobudován
archiv. Do této místnosti se budou postupně stěhovat dokumenty stále větší a rozšiřující se administrativy,
která nás obklopuje. Rovněž narůstající rozsah dokumentací jednotlivých projektů, kterých je poslední
dobou více, najde v novém archivu své místo.
Dovolte mi závěrem několik poděkování. To patří všem, kteří postavili a udržují kluziště za školou.
Rovněž patří poděkování všem, kteří se podíleli, a doufám, že se dále budou podílet, na zdárném průběhu
realizace splaškové kanalizace.
Chtěl bych Vám popřát hodně zdraví, klidu a pohody v letošním roce a to nejen v osobním životě.
Zároveň nám všem přeji pevné nervy a dostatek tolerance při budování společné splaškové kanalizace.
Jiří Lorenc, starosta

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

„Táto, mámo, přečti mi pohádku“
„Táto, mámo, přečti mi pohádku.“ Tuhle větu slýchávali rodiče dříve často. Dnes je to jiné, dnes slyší
spíše: „Táto, mámo, já si pustím pohádku“ a samy se obslouží u televize a hlavně u počítače.
Dnešní děti raději koukají na monitor než poslouchají mluvené slovo. „Táta, máma“ mají klid a mnohdy
ani netuší, že kdyby vzali do ruky knížku a dětem pohádku přečetli, bylo by to pro děti daleko přínosnější,
než bezduché koukání na obrazovku.
My jsme ve školce prožili s pohádkou celý týden (od 21.1. do 25.1.). Hráli jsme si na princezny, prince,
rytíře, ale i na draky, ježibaby a další pohádkové bytosti.
Pohádky jsme kreslili, malovali, s pohádkou jsme cvičili, zpívali, v pohádce jsme počítali, hledali barvy, v
pohádce jsme vždycky našli nějaké ponaučení.Zkrátka s pohádkou nám bylo dobře.
Soustředili jsme se hlavně na pohádky klasické, protože, co si budeme povídat, novodobé pohádky plné
nesmyslných honiček, stříleček, kde vystupují roboti a podivná stvoření z jiných planet, nám, učitelkám
mnoho neříkají a děti si jich užijí doma dost a dost.
Klasická pohádka má své kouzlo. Je jednoduchá a děti v ní pochopí, že zlo nikam nevede a je vždy po
právu potrestáno. Naopak dobro vítězí.
A je dobře, že se tak děje aspoň v pohádkách, když ve skutečném životě je tomu mnohdy jinak. Ale aby
tohle děti pochopily, na to mají ještě spousty času.
Řezníčková Zdena

Školní ples
19. ledna se konal tradiční školní ples na Hořičkách. Chtěli bychom touto formou poděkovat všem, kteří
se našeho plesu účastnili a příjemně se bavili, ale i těm, kteří přispěli jakoukoli formou k jeho úspěchu. V
neposlední řadě patří poděkování všem organizátorům, ať už byli z řad žáků, pedagogů či členů školské
rady. Výtěžek z plesu je tradičně věnován žákům naší školy na dopravu na školní akce (lyžařský výcvik,
výlety, koncerty, exkurze atd.), na zakoupení cen pro výtvarné, sportovní soutěže a vyhodnocení
nejlepších žáků naší školy na konci školního roku. Již nyní se těšíme na Vaši účast v dalších letech.
učitelky 1. st.

Zlatá horečka
Po vzoru Jacka Londona jsme se jednoho mrazivého, ale překrásného zimního dne vypravili na „Klondike
k Lipce“ narýžovat co nejvíce zlata. Jako správní zlatokopové jsme nejprve museli získat dostatečné
množství potravy a vody, abychom cestou nezahynuli. Zásoby jsme usilovně vyhledali v závějích a
naložili na psí spřežení, které nás dopravilo k první zatěžkávací zkoušce. Jelikož nám cestou začaly
docházet zásoby, ulovili jsme si několik polárních zajíců. Po dlouhé strastiplné cestě jsme konečně
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dorazili k nalezišti. ZLATO BYLO NADOSAH! Ale pozor, medvědice zaútočily na naše životy. Většině
z nás se však podařilo vyváznout, zachránili jsme si i zásoby a dokonce jsme i získali zlaté nugety, které
nejúspěšnější zlatokopové směnili za drahé zboží. Na závěr jsme prokázali, že na to máme, že bychom na
drsném severu se ctí uspěli.
žáci 1. stupně

POZVÁNKY
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

LIBANON - (arabsky Lubnán) je stát (a stejnojmenné
pohoří) na Blízkém Východě, při východním pobřeží
Středozemního moře. Hraničí na východě se Sýrií, na jihu
s Izraelem (tak praví internetová encyklopedie Wikipedie).

PUTOVÁNÍ ZEMÍ CEDRŮ A BÍLÝCH HOR
Zveme Vás na pásmo Jana Linharta s obrázky, hudbou a
vyprávěním o cestě do Bejrútu, starověkého Byblosu a
Baalbeku, biblického Tyru a Sidónu, k muslimům v údolí
Biká a maronitským křesťanům v Bšarré, k moři i do hor
s bájnými cedry …

KDY: pátek 8.února v 18:30 hod
KDE: Obecní úřad Hořičky – zasedací (obřadní) místnost
*************************************************************************************

SYSTÉM PŘÍRODNÍHO LÉČENÍ A VZDĚLÁVÁNÍ VÁS ZVE NA PŘEDNÁŠKU

UŠNÍ A TĚLOVÉ SVÍCE
KDY: čtvrtek 14.února od 17 hod
KDE: Obecní úřad Hořičky – zasedací (obřadní) místnost
Tělové svíce jsou jednoduchou, ale velice účinnou detoxikační pomůckou. Vytahují z těla záněty, otoky,
cysty, krevní sraženiny i kamínky. Mohou se aplikovat dětem i těhotným. Lze je použít i v případech, kdy
jsou jiné metody nevhodné. Součástí přednášky je názorná ukázka použití svící. Na přednášce je možné
svíce zakoupit.
Přednáší Ivana Čermáková – lektorka, léčitelka a absolventka Systému přírodního léčení a vzdělávání.
*************************************************************************************

HOSTINEC NA HOŘIČKÁCH VÁS SRDEČNĚ ZVE NA

ZVĚŘINOVÉ HODY
ve dnech 15.2. – 17.2.2013 vždy od 11:30 hod
Ochutnejte speciality: SRNČÍ, KANČÍ, JELENÍ.

Ke každému jídlu pivo Gambrinus ZDARMA!
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STATISTIKA
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

V souvislosti s prosincovým vítáním občánků (viz příloha zpravodaje) bych si dovolil uvést několik
neosobních čísel, za kterými se ovšem skrývá mnoho citu a lásky.
V roce 2012 jsme na obecním úřadě přivítali do života celkem osm našich spoluobčánků. Na čápa nebo vránu
již většina z nás nevěří, a tak je pochopitelné, že dalším statistickým údajem je počet sňatků, které byly
uzavřeny na našem katastrálním území. Vězte tedy, že počet párů, které jsme vloni sezdali, dosáhl slibné
čtrnáctky. Záměrně píši o katastrálním území, protože doba, kdy se svatby konaly pouze v obřadní síni je,
alespoň na Hořičkách, zřejmě nenávratně pryč.
Díky krásnému prostředí suverénně vede vila
Barbora, ovšem svatby na loukách a jiných netradičních
místech nejsou žádnou výjimkou. V horkovzdušném
balónu jsme sice ještě neoddávali, ovšem obřad na lodi?
Tak to již máme za sebou. Nevěříte? Zapátral jsem
v archivu a předkládám důkaz ze září r.2009 (více
fotografií na www.horicky.cz).
A když už zmiňuji internetové stránky obce, nemohu
nezmínit krásných a optimistických 15.500 přístupů na
naše stránky a to od září r.2010. S přihlédnutím na cca
11.600 návštěv původních stránek a ke všem výše
uvedeným číslům je určitě důvod k radosti…
(mn)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

FEJETON POD ČAROU:
HOROSKOP
O moje první setkání s horoskopem se v roce 1974 zasloužil film „Jáchyme, hoď ho do stroje“, ovšem
tenkrát se ještě používal výraz kondiciogram. V té době jsem zcela propadnul kouzlu magických znamének + ,
- a 0. Vypravit se do školy, když jsem měl v inteligenční části „mínus“, bylo nemyslitelné. Vyjít si na rande,
pokud u emocí zářilo velké +, ale zavánělo příjemným večerem. Jít si zahrát fotbálek, jestliže jsem měl u
fyzičky nemastnou, neslanou „nulu“, znamenalo stejně nemastnou remízu.
Vývoj však nelze zastavit. Jednoduchá znaménka byla vyměněna za košatá souvětí, za která lze skrýt téměř
vše. Šikovní tvůrci si natolik pohrají se slovíčky, že nevíte, zda si zlomíte nohu, nebo zda vám naopak v daný
den bezbolestně sundají sádru. Samozvanými astrology se média jenom hemží. Byznys vyhrál nad původní,
zábavnou formou kondiciogramů. Z obrazovek na nás útočí podivné ženštiny, které mají oči v sloup a jako
v transu vykřikují lingvisticky nesrozumitelné věty typu: „Vaši intuici posílí vibrace Luny“ nebo
„Nejdůležitějším momentem každého retrográdního cyklu je střední bod 21denní periody. To je tehdy, když je
Slunce v konjunkci s retrográdním Merkurem.“ Upřímně lituji nešťastníky, kteří podlehnou a vytočí
předraženou telefonní linku, aby se zeptali, zda se mají dát očkovat proti chřipce nebo vsadit poslední úspory
na vítězství Avatara v prezidentských volbách.
Stručnější, ale o to intenzivnější jsou inzeráty v tisku. Potýkáte se s finančními problémy? Zavolejte paní
Vesnu. Nevíte, jak okouzlit muže svých snů? Poradí vám kartářka Melinda. Rozhodnuli jste se pro změnu
zaměstnání? Astroložka Izabela vám poví, jak se vám bude v nové práci dařit. Vaše finanční problémy se však
mohou ještě zvětšit, až ve vyúčtování telefonních hovorů zjistíte, že každá minuta strávená s paní Vesnou vás
přišla na 70 Kč včetně DPH.
Poučení můžeme hledat například v pohádce „Sůl nad zlato“. Osazenstvo alchymistické dílny bylo
prohlédnuto a byl s nimi „ukončen pracovní poměr“. Po vzoru, že každá pohádka by měla mít dobrý konec,
pokusím se o totéž i v tomto fejetonu. Finanční problémy byste mohli vyřešit, pokud přestanete hrát výherní
automaty. Zavolejte do herny, ať už vás nečekají. Pro telefonát je vhodná doba, když je slunce nebo Měsíc na
obloze. Chcete okouzlit muže svých snů? Vyrobte si z pevné čtvrtky kouzelnickou čepici a z násady na koště
kouzelnickou hůlku. Touto hůlkou třikrát klepněte svého vyvoleného do čela a zřetelně vyslovte:
„Abrakadabra“. Jestliže to nezabralo, nejedná se o toho pravého a nechte si zdát zítra o jiném. Chcete-li
změnit zaměstnání, vězte, že firma, kde létají pečení holubi do pusy, neexistuje. Na nové pracoviště si však
rozhodně nenoste karimatku a měkký polštář pod hlavu. Šéfové to neradi vidí. Horoskop je platný pro všechna
znamení zvěrokruhu a máte ho zadarmo…
(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 - 220 ks.
Výtisky jsou neprodejné a slouží k bezplatnému informování občanů.
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