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ŽIVOTNÍ VÝROČÍ:
Dušková Eva
Eflerová Ludmila
Tučková Irena
Andršová Milena
Vajsarová Věra
Pokorný Josef
Vlčková Marie

Chlístov
Hořičky
Křižanov
Hořičky
Hořičky
Hořičky
Hořičky

93 let
87 let
86 let
81 let
81 let
75 let
75 let

Přejeme životní pohodu a mnoho zdraví do dalších let!

SLOVO STAROSTY
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Majitelé objektů v místní části Hořičky, kteří mají roční stočné větší než cca 100 m3, obdrží v březnu
zálohovou fakturu za období duben 2016 – 2017.
Ostatní majitelé objektů obdrží vyúčtování v měsíci červnu za celé fakturační období na základě
skutečného odběru vody. Informace o odběru nám předá VaK a.s. Náchod.
Současně budou vystaveny faktury na doplatky.
Rekonstrukce silnice III/3044
Rekonstrukce bude provedena v trase křižovatka Tlapákovi – odbočka na Mezilečí. Odbor dopravy a
silničního hospodářství MěÚ Náchod vydal 20.2.2017 veřejnou vyhlášku, které stanoví přechodnou
úpravu provozu v tomto úseku v období od 20.3.2017 do 30.4.2017 (k dispozici na www.horicky.cz).
Stávající povrch bude odfrézován a v současné době nevíme, zda se budou provádět na podloží vozovky
hlubší sanace. Z tohoto důvodu nelze poskytnou informaci, jak bude staveniště průjezdné pro občany
Chlístova.
Pokud dojde k úplné uzavírce, bude možno zaparkovat motorová vozidla u hřiště, kde bude po celou noc
prostranství osvětleno.
Josef Kačer, starosta

POPLATEK ZA PSY
Radost z Vašich čtyřnohých miláčků s sebou přináší i určité povinnosti a jednou
z nich je úhrada poplatku na obecním úřadu, který je třeba zaplatit nejpozději do
konce dubna. Dveře včetně pokladny jsou otevřeny v běžných úředních hodinách.
(mn)
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OBECNÍ KNIHOVNA V ROCE 2016
V loňském roce měla naše knihovna 127 registrovaných čtenářů, z toho 27 do 15 let.
Knihovnu navštívilo 1889 čtenářů, kteří si vypůjčili 6 822 knih a časopisů. Z rozpočtu
obce byly zakoupeny knihy a časopisy v celkové hodnotě 54 466,- Kč. Internet využilo
v knihovně 62 návštěvníků. Byla provedena aktualizace celého fondu knihovny – k 31.12. 2016 obsahoval
knihovní fond celkem 4 570 svazků, z toho naučná literatura 2 018 a krásná literatura 2 552.
V srpnu roku 2016 byl spuštěn počítačový program Verbis. Tento automatizovaný knihovní systém plně
nahrazuje dosavadní papírovou evidenci dokumentů knihovny a výpůjček. Začalo se s přebalováním a
přeznačováním knih, u kterých to je potřeba.
V loňském roce byly přiobjednány nové tituly periodik – Téma, Epocha, Meduňka, Top dívky a
Předškolák. Počet exemplářů docházejících periodik je 21.
Dále byly do knihovny zakoupeny hry – Zvířata v kostce, Ubongo – honba za diamanty, Quarto, Panic lab
a Catan – Osadníci z katanu, které je možné si zahrát v knihovně nebo si půjčit domů.
Helena Šolcová, knihovnice
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SBĚR STARÉHO PAPÍRU!
Škola organizuje tradiční sběr starého papíru od 20.03. do 23.03.2017 (odvoz v pátek 24.03.2017 ráno).
Papír můžete v uvedených dnech nosit do obou budov školy (od 6,30h do 15h do budovy 2. stupně školy a
od 6h do 17h do budovy 1. stupně školy a MŠ).

Sbíráme noviny, časopisy, směs letáků a ostatní sběr.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PODĚKOVÁNÍ
Je to k nevíře, ale za měsíc to
budou již tři roky, co jsme v
našem zpravodaji uveřejnili
první prosbu o nepotřebnou
vlnu na pletení ponožek.
Darovaná vlna se už určitě
počítá na desítky kilogramů,
upletené ponožky na stovky
párů.
Občas jsem ve zpravodajích
požádal o pokračování, tu zase
zmínil osud darované vlny,
ale v každém případě byl článek vždy doplněn upřímným
poděkováním.
Šlechetní dárci již nepotřebují
ani dalších výzev. Stále nosí
další a další vlnu, nebo mi píší
maily, abych se pro ni zastavil.
Je až s podivem, že zdroje
dosud nevyschly. Poslední dar
se uskutečnil v prosinci, o čemž
svědčí i dopis ČSŽ Broumov.
Milí dárci, i já Vám děkuji. (mn)
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HOŘIČSKÉ RETRO – ŽELEZNICE (příspěvek Ing. J.Jiránka ze Dvora Králové nad Labem)
„Vážení cestující, vlak přijede do stanice Hořičky!“
Ano, takhle to mohlo nějak být, kdyby se realizoval záměr z doby Rakouska – Uherska. Vlak by na
Hořičky přijel ze stanice Újezdec (Oujezdec) a pokračoval by do Litoboře. Ale začnu od začátku.
Devatenácté století páry, jak se i jinak nazývalo, v bouřlivém vývoji přivedlo do českých měst a vesnic
vlakové spojení. Někdo měl větší štěstí, jiný ostřejší lokty, na jiné se nedostalo a tak se snažili jak mohli to
napravit. Hlavní potřeby a i síla toho dosáhnout byla u bouřlivě se rozvíjejícího průmyslu, v našem
regionu především textilního. Ten potřeboval přivézt nejen suroviny a další komponenty k výrobě, ale
především uhlí. A tak mimo hlavní tahy železnic, většinou už vybudovaných, se ozývaly skupiny
průmyslníků prosazujících různé spojky, lokálky i vlečky. Vznikala řada nápadů a některým z nich se
dostalo slyšení u nejvyšších rakouských úřadů a dostaly se až do projektů.
Jednou z nich byla i trať spojující Hořice, Dvůr Králové n.L. a Hronov. K zajímavým dokumentům mimo
archivy jsem se dostal náhodou, při hledání různých podkladů ve chvalkovických domech. Pan Joch našel
na půdě část projektové dokumentace této dráhy s vazbou na známého místního textilního podnikatele
Dlaboly. Pokusím se vám z ní sdělit to nejpodstatnější.
Tehdejší noviny v letech 1891-92 psaly o nutnosti této dráhy, o její přípravě a pomoci místním
průmyslníkům. Dne 21. července 1892 byl vydán ministerstvem obchodu dekret k přípravným technickým
pracím. Její důležitost byla ještě několikrát podtržena, především co se týče dopravy uhlí do továren. Bylo
několik variant, ve kterých je z historického hlediska trochu zmatek, ale já píši o variantě, která měla
končit v Hronově. Ani ta nebyla hned tak jasná. Byly debaty a spory, kudy by měla vést. Každý měl
nějaké přání. A tak, když se rozhodovalo, že trať půjde přes Hořičky a Úpici, tak Česká Skalice
protestovala. Chvalkovický továrník Dlabola byl velmi činný a tvrdě prosazoval svůj zájem, protože jak
doložil, má daleko ku každé dráze a ročně vypravuje přes 1500 vagonů. Jeho podpořil i okresní výbor
v Jaroměři.
Obce Hořičky, Litoboř, Světlá i Slatina n.Ú. vydaly prohlášení, že zájmy stočit dráhu do České Skalice
jsou lokální a oni trvají na návrhu Chvalkovice, Hořičky, Slatina n.Ú., Havlovice a směrem k Úpici.
Podepsali to starosta Karel Janku, členové obecního zastupitelstva Josef Čapek, Karel Pich, MUDr. Alois
Kutík a radní Josef Pich. V materiálech pak následuje vyjádření dalších obcí a měst na uvažované trase.
Každý našel svůj důvod. Hlavní boj byl o trasu z Červeného Kostelce do Náchoda. Hronov byl označen za
nepodstatný cíl. Z materiálů, které jsou plná prohlášení podepsaných podnikateli, převážně textilních,
můžete vyčíst, co firem v té době existovalo.
V dokumentech je uvedeno, jaké překážky trasa dráhy bude mít, co se s nimi má dělat, koho to případně
postihne. Evidují se tzv. spalitelné objekty v okolí dosahu jisker parních lokomotiv. Pro informaci několik
údajů.
Ve Chvalkovicích se mělo mj. zřídit tzv. nákladiště „Chvalkovice dvůr“. Dráha od Chvalkovic měla
překročit údolí Dlouhé Vody viaduktem o 5 otvorech, každý o světlosti 12 metrů a dále vést k usedlosti
Jana Antoše čp. 23 v Oujezdci. V obci bude zřízena zastávka pro dopravu osobní i nákladovou pod
názvem Oujezdec. Budou muset být zrušeny některé dosavadní přístupové cesty a vést jiné. Část trati
povede přes území obce Lhota pod Hořičkami směrem k Hořičkám, kde bude ustavena velká stanice pro
veškerou dopravu. Dále bude pokračovat do Litoboře a následně do Slatiny nad Úpou. Dalšími zastávkami
se zabývat nebudu, ale určitě by šlo z údajů zjistit, jak by dráha měla vést, protože asi někde v archivu je
k dispozici i projekt.
Přípravy pokračovaly několik let, ale 1. světová válka ukončila veškeré naděje. Znovu se tento záměr
„oprášil“ v třicátých letech za první republiky. Došlo však ke změně. Trať se měla ve Chvalkovicích
otočit do České Skalice a pak do Náchoda, takže Hořičky již byly vynechány. O tom, jaké by to asi bylo,
kdyby se dráha uskutečnila, si můžeme nechat jen zdát při rozčilování se, když potkáme kamiony i na těch
nejužších silnicích.
A nakonec výzva. I když je to už hodně dávno, třeba ještě někdo v pozůstalosti či náhodných nálezech
něco o tomto záměru objeví. Vždyť chodili vyměřovači, různé komise a úředníci.
Ing. Josef Jiránek
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Poznámka redakce: Součástí příspěvku Ing. Jiránka byla i kopie titulní strany detailního projektu, který
vytvořila Technická kancelář KÖHLER & RAYNAL z Prahy v r.1908, a výřez barevné německé mapy
s vyznačením plánované trasy. Bohužel kvalita tisku zpravodaje nám neumožňuje do něho vložit tyto
dokumenty. Nadšencům historikům je však rádi na vyžádání zašleme mailem.
(mn)

NABÍDKA PŘIVÝDĚLKU
Jste-li žena na mateřské dovolené, studentka nebo důchodkyně, tak je následující zpráva určena právě
vám. Penzion Rogallo – Hořičky přijme pro období červen až srpen brigádníky na úklid penzionu a
zpravidla by se jednalo o soboty. Pro bližší informace volejte 773 900 900.
(mn)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

KŘÍŽOVKA (minulé řešení: Matejsek)
Tajenka – zdravice Hořičského zpravodaje (dříve Hlasu Hořiček – HH)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

10

11

12

autor: Luděk Rudiš
13
Vodorovně:
A – plavidlo, zkratka
ministerstva národní
obrany, kapesní zloděj
B – kancelářská zkratka,
1.díl tajenky, římsky
49, MPZ Rumunska,
spojka odporovací
C – odpočíval, 2.díl
tajenky, nechoď po
něčem
D – předložka, 3.díl
tajenky, SPZ Malacek
(Slovensko)

B
C
D
E
F
G

E – 4.díl tajenky, volání na kachny
F – jméno spisovatele McBaina, tisk (slovensky), monogram české režisérky Třeštíkové, nezbedníci
G – chem. značka dusíku, dřívější značka pračky, chem. značka kyslíku, nár.podnik ve Vokovicích,
římsky 1000
Svisle:
1 – doba, část stromu
2 – chytá, MPZ bývalé NDR
3 – již, staré vztažné zájmeno, ukazovací zájmeno
4 – přestaň lepit, zkratka Lidových milicí
5 – zkr. místního národního výboru, iniciály Josefa Řezníčka, spojka, chemická značka kyslíku
6 – přivlastňovací zájmeno, ostré (zeleninové) jídlo
7 – SPZ Mostu (obráceně), MPZ Španělska, citoslovce podivu
8 – zkratka kancelářských potřeb, mužské jméno
9 – mužské jméno, hnuli (se)
10 – padá voda, vozkovo zvolání
11 – květenství obilnin (obráceně), značka motocyklů
12 – hovorově Aleš, ženské jméno Marie (domácky)
13 – zemědělská plodina (cukrovka), vrabčí citoslovce
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 - 240 ks.
Výtisky jsou neprodejné a slouží k bezplatnému informování občanů.
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