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ŽIVOTNÍ VÝROČÍ:
Borůvková Helga
Možiš Josef
Teichmanová Zdeňka
Vancl Jaroslav

Hořičky
Křižanov
Hořičky
Hořičky

84 let
82 let
70 let
70 let

Přejeme životní pohodu a mnoho zdraví do dalších let!
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SLOVO BÝVALÉHO STAROSTY:

(převzato bez redakčních úprav)

Protože jsem byl v minulých dnech několikrát dotazován na důvod ukončení mého působení ve funkci
starosty, chci jednoznačně oznámit, že hlavním důvodem mé rezignace byly:
1. pracovní zaneprázdnění v souvislosti s ukončením pracovního poměru dvou THP na závodě
Hořičky, v této souvislosti jsem cítil povinnost vzít si některé jejich kompetence do své pracovní
náplně a „starostování“ už bylo časově těžko zvladatelné.
2. další elektronizace veřejné správy a pro zvládnutí této oblasti potřeba najít dostatek času
na doškolení
Důvodem tedy nebyly (jak si někteří myslí) nějaké osobní spory s jinými zastupiteli ani několik
nepříjemných jednání ať už na soudech nebo Policii ČR.
Ani termín ukončení nebyl náhodný. Chtěl jsem, aby chod obce po dobu než bude (v květnu 2012 už
byl) zvolen nový starosta, nebyl nijak ohrožen a byly řádně dokončeny úkoly roku 2011. V prosinci 2011
byl ukončen proces nabytí platnosti nového územního plánu obce, byl připravován rozpočet na rok 2012
(v únoru 2012 schválen) s následným provedeným auditem hospodaření obce s výsledkem bez závažných
nedostatků. Dále byly podány žádosti na dotace Královéhradeckému kraji na opravu hřbitovní zdi ve výši
494 tis. Kč, na MMR na opravu hřbitovní kaple ve výši 350 tis. Kč a průběžně doplňovány přílohy na
agenturu SZIF přes MZe pro výstavbu kanalizace a ČOV (žádost o dotaci ve výši 24,170 mil. Kč). Dnes
již víme, že všechny tyto žádosti byly schváleny !
Proto jsem rád, že jsem mohl funkci předat novému starostovi a slíbil jsem mu pomoc, pokud o ni
budu požádán. V zastupitelstvu obce jsem zůstal řadovým členem, protože nechci zklamat důvěru, kterou
jste mi v roce 2010 dali a protože můžu uplatnit určité znalosti, které jsem za dobu svého působení
v zastupitelstvu obce od roku 2002 získal.
Novému starostovi tímto přeju hodně úspěchů, zdraví a trpělivosti v jeho činnosti pro další rozvoj
obce.
Ing.Zdeněk Brož
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SLOVO NOVÉHO STAROSTY:

(převzato bez redakčních úprav)

Vážení spoluobčané,
nastupuji do funkce starosty v téměř polovině volebního období. Do jeho konce zbývají dva roky.
V tomto období je potřeba udržet nejen chod obce, ale také pokračovat v několika důležitých investičních
akcích, od výběrových řízení, až po předání hotového díla do užívání.
Pro zdárný průběh nejen každodenního chodu obce, ale i realizaci prací většího rozsahu po dohodě
s místostarostou a zastupitelstvem obce bude provedeno několik organizačních změn.
První změnou bude uzavření smlouvy s technicko-hospodářským pracovníkem panem Kačerem.Ten
bude mít na starosti nejen OPS Pechanec a DSO Stráně, kterým se doposud věnoval na Obecním úřadě,
ale bude dále na základě smlouvy pro obec zajišťovat technickou výpomoc a provádět některé
administrativně - technické práce, nutné nejen ke každodennímu fungování obce, ale i k zabezpečení další
možnosti rozvoje obce. Pan Kačer rovněž zpracovává kroniku obce. Za práci technicko-hospodářského
pracovníka mu bude náležet mzda. Potřebné mzdové prostředky vznikly snížením platu starosty a
místostarosty obce.
Další změnou je úprava úředních hodin na obecním úřadě. Nově bude úředním dnem pro starostu a
místostarostu každé pondělí od 16,00 do 18,00 hodin.
V naší obci jsou základní a mateřská škola, dvě obecně prospěšné společnosti, dva hasičské záchranné
sbory a fotbalový klub. Se všemi těmito subjekty bych rád navázal užší oboustrannou spolupráci.
Jak jsem zmínil v úvodu, čeká nás několik důležitých investičních akcí. Z těch nejbližších je to oprava
hřbitovní zdi, dále nás čeká oprava kaple. Na obě tyto realizace byla obci poskytnuta dotace.
Hlavní akcí zbytku volebního období je bezesporu realizace splaškové kanalizace obce s čistírnou
odpadních vod. Tato akce je největší investiční akcí v historii Hořiček. Bude vyžadovat společné úsilí
nejen zastupitelstva obce, ale i Vás spoluobčanů. Od 21. května byly zahájeny projekční práce na
přípojkách splaškové kanalizace od jednotlivých objektů. O dalším postupu prací Vás budeme informovat.
V současné době probíhá projekční příprava, výběrová řízení a realizace inženýrských sítí v lokalitě 11
RD. Jedná se o plynovod, rozvod NN, veřejné osvětlení a zpracování projektové dokumentace na místní
komunikaci. V chodu je i rekonstrukce silnice II/304, vybudování chodníku obecní úřad – prodejna, nebo
dokončení cesty Mečov - Slatina n.Ú.
Závěrem bych rád poděkoval svému předchůdci ing. Zdeňku Brožovi za práci, kterou pro naši obec na
místě starosty vykonal a doufám, že spolu s ostatními členy zastupitelstva budeme i nadále úspěšně
spolupracovat na zlepšování života v naší obci.
Vám všem bych rád popřál hodně zdraví, mnoho osobních úspěchů a krásné klidné období léta.
Jiří Lorenc, starosta

OKÉNKO ZŠ A MŠ HOŘIČKY: (převzato bez redakčních úprav)
Zvířecí atletická olympiáda (10. - 17. 5. 2012)
Jelikož máme neustále spoustu energie, uspořádali jsme si atletickou olympiádu. Zajíc, žába, opice,
klokan, gepard, blecha, pštros...no nedivte se, jednalo se opravdu o sport a ne výlet do ZOO. Slalom jsme
zdolali jako mrštní zajíčkové, jako žáby a klokani jsme trojskočili co nejdál, opice ukázala naši skvělou
ohebnost, rozběhali jsme se pštrosím tempem a vše jsme zakončili gepardem. A co že byl onen gepard?
No přeci běh k metě a po překážkách co nejrychlejším tempem zpět. Několikrát jsme museli překonávat
nástrahy „přírody“, například síť uprostřed hřiště, které musí zdolávat i zvířata ve volné přírodě. Takže
jsme si museli dávat pozor hlavně na hlavy, ruce a záda, abychom nepřišli k úrazu.
Jelikož jsme si opravdu hodně zaběhali a ztratili jsme mnoho energie, bolelo nás celé tělo, ale zase
měli jsme spoustu pěkných zážitků. Ještě že máme tak skvělé hřiště hned za školou, protože o kousek dál
bychom snad ani nedošli. Jako odměnu jsme za nejlepší výsledky dostávali samolepky na čelo. A kdo jich
měl nejvíc, dostal celé plato obrázků. Takže nakonec se to úsilí i vyplatilo.
žáci 1. stupně
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SBĚR STARÉHO PAPÍRU!
Škola organizuje tradiční sběr starého papíru od 18.6. do 21.6.2012 (odvoz v pátek 22.6.2012 ráno). Papír
můžete v uvedených dnech nosit do obou budov školy (od 6,30h do 15,30h do budovy 2. stupně školy a
od 6,30h do 17h do budovy 1. stupně školy a MŠ). Sbíráme noviny, časopisy a směs letáků, ostatní sběr.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NADMOŘSKÉ VÝŠKY V OKOLÍ HOŘIČEK - pokračování
Se svolením pana Zdeňka Vajsara, který zpracoval následující podklady, vám nabízíme další
nadmořské výšky - nyní z okolí Hořiček. Pro jednodušší hledání míst s nejmenší a největší kótou jsme
provedli jejich zvýraznění, a tak hravě dohledáte, že v zimních měsících hrozí největší sibérie v Křižanově
u hospody – 468 m n.m. (a to bez ohledu na to, že je v současné době uzavřena) a naopak častější oblevy
lze očekávat v nízko položených oblastech - Husí Krky (380 m n.m.) nebo Nový Dvůr (399 m n.m.).
Mimo náš katastr jsou v nejbližším okolí rekordní hodnoty na Prorubech (510 m n.m.) a na druhém konci
pomyslné výsledkové listiny např.u budovy Obecního úřadu ve Lhotě pod Hořičkami (340 m n.m.). Jeden
by si myslel, že tam i v únoru kvetou bledule a sníh na sáňkování se musí dovážet.

HUSÍ KRKY

380 m n.m.

CHLÍSTOV
křižovatka k družstvu
areál zemědělského družstva
rybník
křižovatka Brzice – Mezilečí

433
424
410
402

KONČINY

405

KŘIŽANOV
křižovatka u hospody
křižovatka Posadov – Mezilečí
č.p.22
č.p.23
č.p.26
č.p.36

468 m n.m.
460
446
450
447
442

MEČOV
trafostanice – odbočka Končiny
č.p.8
křižovatka Slatina n.Ú.-Končiny
kaplička

461
442
446
436

NOVÝ DVŮR

399

OKOLÍ HOŘIČEK
Slatina nad Úpou – obecní úřad
Boušín
Litoboř – rybník
Světlá – zastávka
Lhota pod Hořičkami – obecní úřad
Mezilečí – koupaliště
Proruby
křižovatka Brzice-Proruby-Hořičky
Brzice – zemědělské družstvo

362
380
370
360
340
347
510
441
430

Pozn. Pokud přemýšlíte, kdy byla vydána první část nadmořských výšek, hledejte v srpnovém zpravodaji
z r.2011. Jestliže byl již nějakým bohulibým způsobem zužitkován, nezbývá než navštívit naše internetové
stránky, kde jsou k dispozici všechny zpravodaje a jejich přílohy od čísla listopad/2006.
(mn)
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PODĚKOVÁNÍ OBECNÍHO ÚŘADU
Rádi bychom poděkovali manželům Hlavatým za pomoc při odchycení a poskytnutí dočasného azylu
pro zatoulaného psa nalezeného na Hořičkách. Také díky jejich pomoci se nám jej podařilo umístit do
psího útulku, kde, jak doufáme, najde své nebo snad nové šťastné majitele. Informace o psovi jsou k
dispozici také na internetu – aktuality, úřední deska.

FEJETON POD ČAROU:
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

TELEVIZNÍ NOVINY
Tak jsem skončil s televizními novinami. Kdybych neměl v sobě zakódovány základy slušného
chování, možná bych fejeton uvedl zvoláním podobným tomu z filmu Pelíšky, kdy Jiří Kodet vybíhá na
balkon a vyzývá proletáře všech zemí k vykonání jisté činnosti.
Původní šlechetná myšlenka podávat divákovi zajímavé informace z různých oborů, které povedou
k rozšiřování jeho obzorů, byla zprzněna. Obsahově hodnotné zprávy se vymknuly kontrole a byly
degradovány na úroveň pavlačových drbů. Raději bych slyšel příběh o postiženém sportovci, který, i přes
svůj handicap, dokáže věci nevídané. Místo toho mi je servírována zpráva, kterak reprezentanti
s nagelovanými hlavami holdovali v hotelovém pokoji roztokům ethanolu a děvám lehkých mravů. Raději
bych v medailonku obdivoval zručnost a um špičkového lékaře, než sledoval reportáž o tom, kdo profituje
z regulačních poplatků a co si za ně postavil. Duši mi určitě víc pohladí krátký film o podmořské fauně,
než stokrát opakované záběry pobřeží zasažené ropou z havarovaného tankeru. Jistě, měli bychom mít
přehled, co se kde událo. Ovšem negativní témata povážlivě vítězí nad těmi pozitivními.
Samozřejmě, marketingoví poradci a odpovědní pracovníci vidí situaci ze svého pohledu. Musíme
diváka šokovat! Přitáhnout jeho pozornost! Nedáme mu vydechnout (snad jen na ten záchod si může při
reklamě rychle zaběhnout, ale to zase neradi vidí ti, kteří se živí prodejem reklamy). Vše se podřizuje
penězům. Čím více lidí se bude na prostoduché zprávy dívat, tím bude vyšší sledovanost, zároveň bude
vyšší cena za reklamy a tím bude vyšší i co? No přece prémie!
Jsou různé formy protestů. Někdo zahájí hladovku, někdo vyleze na komín a rozvine zelený
transparent, někdo vybílí hospodu. A já kašlu na negativistické zpravodajství. Jakoby nestačilo, že už se ty
věci staly. Nejsem ta správná cílová skupina, která fascinovaně hledí na plyšáky v troskách aut a má husí
kůži při rozhovoru redaktorských hyen s pozůstalými. Nechci si zakládat na žaludeční vředy při
rozkrývání finančních tunelů gigantických rozměrů a následné snaze tyto ztráty zamáznout zvýšením
sazby DPH. Nenechám se rozhodit, že někdo má poslaneckou imunitu a hřeší na ni. Když budu jíst
správné množství citrónů a spát alespoň sedm hodin denně, budu mít imunitu taky.
Samostatnou kapitolou televizních novin či zpravodajství obecně je bulvár. Je mi srdečně jedno, která
známá modelka zapomněla ve svém šatníku ráno spodní prádlo. Je mi ukradené, že si Jiřina Bohdalová
vyšla v Turecku na balkon, jak ji pámbu stvořil. Stejně tak mne nezajímá, kolik má Leoš Mareš aut, nebo
kolik si řekne za vystoupení žluťásek Dan Nekonečný.
Spíše mne zajímá, zda v pátek odpoledne seženu čerstvé rohlíky, jestli budou o víkendu přízemní
mrazíky, nebo jestli náš kocour opravdu čeká koťata se sousedovic kočkou.
Jsou věci, které se nám nepodaří změnit a musíme se k tomu každý nějak postavit. Nechci zakládat ligu
na ochranu televizního diváka, a tak v závěru (a sám za sebe) volám: „Televizní noviny, trhněte si nohou!“
P.S. Sakra, jak si to tak po sobě čtu, zjišťuji, že jsem nějak negativně naladěn. Příště to musím napravit!
(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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