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Vážení spoluobčané,
jak již jistě víte, opět jsme se kousek přiblížili k realizaci čistírny odpadních vod a splaškové
kanalizace v naší obci. Obecní zastupitelstvo zvažuje velmi pečlivě postup prací, které jsou spojené
s přijetím dotace a realizace celé akce. Na veřejném zastupitelstvu které se bude konat 9.7.2012 v obřadní
síni obecního úřadu budeme jednat o přijetí dotace od SZIF. To je poslední krok před podepsáním dohody
se SZIF. Po té zahájíme práci na hlavní části, tedy samotné realizaci kanalizačních stok a čistírny
odpadních vod.
Opět si dovolím připomenout důvod budování kanalizace. V současné době je provozována v obci
pouze jedna zkolaudovaná kanalizační stoka. Této kanalizační stoce končí povolení k vypouštění vod
31.12.2014. Ostatní kanalizační stoky v obci a majitelé septiků povolení na vypouštění odpadních vod
nemají vůbec. Čistírny odpadních vod u rodinných domků a školy mají omezenou dobu povolení. Zákon
situaci s kanalizačními přípojkami řeší. Předkládám Vám citaci ze zákona upravenou úředníkem životního
prostředí odboru ochrany vod:
-

-

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, odst. 8 a současně budou majitelé objektů upozorněni na dodržování § 18, odst. 4 téhož
zákona.
Majitelům objektů, které nejsou zapojeny na stávající kolaudovanou 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.

Co nás čeká dál? V příloze zpravodaje je formulář, na kterém je přihláška k připojení Vašeho objektu
do kanalizační stoky. Formulář lze rovněž stáhnout z internetových stránek obce, nebo si jej vyzvednout
na obecním úřadě. Tuto přihlášku prosím pečlivě vyplňte, podepište a odevzdejte na Obecní úřad Hořičky,
kde budou jednotlivé přihlášky roztříděny dle realizace do jednotlivých etap. Podle počtu přihlášených
bude rovněž připravován další rozvoj kanalizačních stok.
V současné době rovněž probíhá zpracování projektové dokumentace přípojek na hlavní kanalizační
řad. Tuto práci provádí firma VPK Maurer s.r.o. Práce spojené s projektovou fází hradí Obec Hořičky ze
svého rozpočtu. Na realizaci jednotlivých přípojek se bude podílet Obec Hořičky společně s majitelem
objektu.
Chtěl bych Vás velmi požádat o spolupráci při realizaci této největší investiční akce v dějinách
Hořiček. Pevně věřím, že ji společně dovedeme do zdárného konce.
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Chtěl bych touto cestou velmi poděkovat dobrovolným hasičům Hořičky za jejich práci v obci.
V průběhu června vyřezali náletové dřeviny ze hřbitova a provedli dosypání zeminy na travnatých
plochách v centru obce. Za jejich dobrovolnou práci bez nároku na finanční ocenění patří veliteli panu
Miroslavu Mertlíkovi a ostatním dobrovolným hasičům velký dík.
Závěrem bych Vám chtěl popřát klidné období léta, dovolenou podle Vašich představ, abyste načerpali
hodně sil do dalšího období.
Jiří Lorenc, starosta

ŽIVOTNÍ VÝROČÍ:
Šolc Oldřich

Hořičky

84 let

Přejeme životní pohodu a mnoho zdraví do dalších let!
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V HOŘIČKÁCH VÁS ZVE NA SOUTĚŽ
POŽÁRNÍCH DRUŽSTEV V POŽÁRNÍM ÚTOKU

O PUTOVNÍ POHÁR OBCE HOŘIČKY
Datum: 5. července 2012 (čtvrtek)
MÍSTO

: areál fotbalového hřiště

Kategorie

: MUŽI – O putovní pohár
ŽENY

ČASOVÝ HARMONOGRAM:
9:00 – 9:30 hod
prezentace družstev
10:00 hod
zahájení soutěže

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ČERVENCOVÉ GRILOVÁNÍ
V „ HOSTINCI NA HOŘIČKÁCH “
14.7.2012 Posezení s grilovaným prasátkem
(okrajování v 15 hod)
hrají : Tak jako dřív
28.7.2012 Grilované rybí speciality ( od 12:00 )
bližší informace na tel. 774 784 318 nebo na plakátovacích plochách
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LETNÍ PROVOZNÍ DOBA HOSTINCE (od 1.7. do 2.9.2012)
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek

12:00 – 22:00 hod
12:00 – 22:00 hod
12:00 – 22:00 hod
12:00 – 22:00 hod
12:00 – 24:00 hod

sobota
neděle

12:00 – 24:00 hod
12:00 – 22:00 hod

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
V H O Ř I Č K ÁC H
se uskuteční
dne:
hodin:

v pondělí 9.7.2012
19:00 hod

místo:

obecní úřad – obřadní místnost

PROGRAM:

1. Zahájení a kontrola usnesení
2. Schválení přijetí dotace na opravu hřbitovní zdi
3. Oprava hřbitovní zdi - schválení smlouvy na dodavatele
4. Schválení přijetí dotace na opravu hřbitovní kaple
5. Schválení podpisu dohody o poskytnutí dotace z Programu
rozvoje venkova ČR a schválení přijetí dotace na výstavbu
kanalizace a ČOV
6. Různé a diskuse
Jiří Lorenc
starosta

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

HŘBITOVNÍ KAPLE – OPRAVA VITRÁŽÍ
Návštěvníci hřbitova jistě zaznamenali, že do kaple byla
zpět usazena zrestaurovaná vitrážní okna. Z celkových
nákladů 123.800,- Kč bude uhrazeno 108.000,- Kč
Státním zemědělským intervenčním fondem, konkrétně
z Programu rozvoje venkova České republiky.
S potěšením konstatujeme, že na tento první krok
při důstojné obnově hřbitova plynule navazují další:
oprava hřbitovní zdi či oprava vlastní kaple, na které
jsme také získali dotace ( viz program zasedání
zastupitelstva obce ).
(mn)
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OSTATNÍ:
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________





V pondělí 25.6.2012 se uskutečnilo v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky
v Praze slavnostní předání dekretu o udělení znaku a vlajky naší obci (o průběhu tvorby návrhu
a veřejném hlasování jste byli na stránkách Hořičského zpravodaje podrobně informováni). Za
Obec Hořičky se aktu zúčastnili starosta a místostarosta obce a dekret do rukou starosty
předávala osobně předsedkyně Poslanecké sněmovny paní Miroslava Němcová. Milovníky
fotografií či videí ujišťujeme, že blesků v sále bylo jako za prudké letní bouřky a v průběhu
července bychom měli obdržet pořízené záběry, o které se s vámi rádi podělíme. Kromě
zpravodaje uveřejníme snímky s těmi nejzářivějšími úsměvy i na internetových stránkách obce.
Tak buďte ve střehu!
Obdrželi jsme výzvu Krajského vojenského velitelství v Hradci Králové na přijímání do
aktivních záloh ozbrojených sil ČR. Máte-li v sobě tyto ambice, můžete se v mundúru a
s kvérem přes rameno prohánět při cvičení vojenskými hvozdy a ještě brát žold. Zájemci
mohou osobně navštívit krajské velitelství v Hradci Králové nebo obecní úřad, kde je
k dispozici náborový leták. Uchazeče z řad mladistvých musíme zklamat, protože minimální
věková hranice je 18 let. Z tohoto důvodu nezbývá než vydržet do plnoletosti a dlouhé chvíle
vyplnit třeba střelbou z praku. Obdobně nepotěšíme ani seniory starší 60-ti let, na které čeká již
jen vzduchovka a plašení špačků v sadech.
(mn)

FEJETON POD ČAROU:
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DOBRÁ NÁLADA
Držím se hesla: „Jak řekl, tak udělal.“ V závěru minulého, tak trochu depresivního fejetonu jsem slíbil
nápravu ve výběru námětu. Nastal čas, abychom měli opět „slunce v duši“. Spouštěčem se stala účast na
akci, kterou pořádala obecně prospěšná společnost Z babiččina kapsáře. Vedro bylo přeukrutné, rozteklý
asfalt zpomaloval jízdu mého bicyklu a horkým dechem mi našeptával: „Co blázníš? Kam se to ženeš? U
vodojemu se otoč a mazej zpátky do chládku!“ Mou odpovědí bylo odplivnutí jedné z posledních slin,
která na asfaltu jen zasyčela. Touha po dobré náladě zvítězila.
Kdyby žil Jean Effel, mohl by si v Mečově přisednout na lavici a namalovat z fleku znova cyklus
„Stvoření světa“. Tam vám byla pohoda! Neviděl jsem žádného brblala, který by častoval své okolí
hláškami typu „Pivo je málo studený, ocet příliš kyselý, židle tlačí, slunce pálí,“ ale také, „štěrku je na
cestě moc anebo zase málo, přístřešky na kontejnery jsou hodně nízké nebo divně hnědé.“ Naopak,
fascinovalo mě, jak svobodomyslně a podle nějakého vyššího řádu vše probíhalo. Domorodá slepice se
svorně dělila o stín pod lavicí s cizím psem, občas se přes ně bezelstně převalilo malé dítko. Fronta na
pivo měla svá nepsaná pravidla, stejně tak jako obsluha. Muzikanti, celí v bílém, vyvolávali dojem, že
právě sestoupili z nebes. Aby se mi nepletly názvy všech zúčastněných hudebních těles, bůhvíproč, sám
pro sebe jsem si je pojmenoval jednotně „Nebeští jezdci“.
Dobrá nálada je lék. Možná se vydám hledat toho našeho regionálního poslance a podsunu mu
myšlenku: „Kterak ušetřit státní kase miliardy za lékaře i léčebny a pacientům za regulační poplatky“.
Naklonujme Nebeské jezdce a nechme je objíždět rodnou hroudu. Chromí zahodí berle, slepí prozří, chudí
duchem získají zpět ztracenou rovnováhu. Ba ne! Ministr Heger by možná zajásal, ale ono by to
nefungovalo. Aby byla dobrá nálada, musíme to chtít sami. Můžu to potvrdit. Šlápnul jsem do pedálů a
mám ji. A co vy? Co pro to uděláte?
(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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