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Přejeme životní pohodu a mnoho zdraví do dalších let!
(mn)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kdy?

- sobota 11. července 2020 ve 13:00 hodin

Kde?

- sportovní areál

A nakonec…

- od 18 hodin večerní zábava s živou hudbou
(mn)

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SLOVO STAROSTY
Situace, která zasáhla náš moderní svět, ovlivnila značnou měrou náš život a přinesla řadu neočekávaných
problémů, zejména z hlediska finančních prostředků. Naše obec obdržela v minulém roce ze sdílených daní ze
státního rozpočtu téměř 9 mil. Kč. Mimo běžných provozních výdajů obce jsme provedli opravu místních
komunikací v hodnotě 3,1 mil. Kč, rekonstrukci sociálního zařízení v přízemí základní školy 2. stupně
v hodnotě 885 tis. Kč a rekonstrukci vodovodu Kalousov v hodnotě 846 tis. Kč. Dále byla provedena řada
prací v rámci údržby a oprav.
V letošním roce lze jednoznačně očekávat, že příjem ze státního rozpočtu pro naši obec bude podstatně nižší.
Z tohoto důvodu některé naše záměry pro letošní rok nebudeme realizovat a budou přeloženy na rok příští.
Po sklizni obilovin bude zahájena výstavba přivaděče vody do Mečova. Investorem je VaK Náchod a.s. a
zhotovitelem stavby firma Stavis Česká Skalice. Cena zakázky je ve výši 3.044.040,- Kč bez DPH. Obec
uzavřela s Českou spořitelnou a.s. smlouvu na úvěr v uvedené výši. Na základě uzavřené smlouvy o zápůjčce
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mezi Obcí Hořičky a VaK Náchod a.s. převedeme v červenci uvedené finanční prostředky na účet investora.
V souladu s uzavřenou smlouvou VaK Náchod a.s. uvedenou částku obci uhradí v pěti splátkách v letech 2021
– 2025. Tento způsob financování zakázky je pro obec nejvýhodnější. Uhradili jsme náklady na projektovou
dokumentaci a správní poplatky za vydání stavebního povolení celkem ve výši 186.896,- Kč a úroky
z poskytnutého úvěru budou činit cca 92.000,- Kč. Celkové náklady z rozpočtu obce na přivaděč vody budou
ve výši cca 300 tis. Kč. Žádost o dotaci jsme nepodali, neboť dle podmínek pro získání dotace nesplňujeme
stanovená kritéria.
V roce 2018 jsme zadali vypracování projektové dokumentace na revitalizaci rybníku v Křižanově a v roce
2019 byla předložena žádost o dotaci. V červnu letošního roku jsme obdrželi z MZe příslib na finanční
podporu ve výši 1,7 mil. Kč. Celkové náklady jsou dle rozpočtu ve výši 2,7 mil. Kč. V současné době
připravujeme výběrové řízení na zhotovitele stavby, která musí být dokončena do 30. 12. 2020.
V roce 2019 jsme předložili žádost o dotaci na opravu hřbitovní zdi. Od SZIF jsme obdrželi finanční podporu
ve výši 129.500,- Kč, celkové náklady budou ve výši 260.000,- Kč. Práce postupně probíhají a musí být
dokončeny do 30. 9. 2020.
Byla dokončena projektová dokumentace na přístavbu tělocvičny a probíhá sloučené územní řízení s vydáním
stavebního povolení. Naším záměrem je do konce letošního roku toto povolení získat a na rok 2021 požádat
MMR o dotaci. Byla provedena částečná rekonstrukce prostorů bývalých skladů v přízemí budovy ZŠ 1.
stupně v návaznosti na záměr přístavby tělocvičny. Současně jsme provedli řadu úprav v budově ZŠ a MŠ
z hlediska nového vypracování požárně bezpečnostního řešení.
VaK Náchod a.s. dokončil rekonstrukci vodovodního řadu v trase Mezilečí – penzion Klídek, Posadov,
Křižanov (Levovi). Celkové náklady ve výši 6,9 mil. Kč hradil ze svého rozpočtu VaK Náchod a.s.
Předpokládáme, že se tak podstatně zlepšila dodávka vody pro jednotlivá odběrná místa v Křižanově.
Uskutečnilo se jednání s pracovníky Správy silnic KHK, kde byl řešen rozsah opravy silnice v trase Mezilečí –
Křižanov (křižovatka u rybníku). Je předpoklad, že krajský úřad uvolní finanční prostředky pro realizaci
opravy ještě v letošním roce.
Je dokončen projekt na výstavbu chodníku od křižovatky (Lendelovi) ve směru Litoboř. V současné době
probíhá řízení o vydání stavebního povolení a rovněž na rok 2021 požádáme o dotaci na výstavbu.
VČE-M Pardubice zahájí rekonstrukci VN linka VNO 552 v trase Hořičky – Kohoutov. Stavbou budou
dotčeny Křižanov, Mečov, Mezilečí, Proruby, Brzice. Bude provedena výměna sloupů a vodičů. Plánované
odstávky v dodávce el. energie budou zveřejněny na stránkách www.cezdistribuce.cz/sluzby a rovněž ze strany
pracovníků stavební firmy.
Na zasedání ZO 4. 5. 2020 byla řešena výše nájmů za nebytové prostory v případech, kde stávající nájemci
poskytují služby. Jedná se o hostinec čp. 3 a prodejnu potravin čp. 59. Zastupitelstvo obce schválilo usnesením
č. 17/2020 v uvedených případech pronajímat nebytové prostory bez úhrady nájemného. Nájemce hostince
bude hradit za pronájem služebního bytu nájem ve výši 1000,- Kč/měsíc. Náklady spojené s provozem si hradí
nájemci sami.
Třídění komunálního odpadu do kontejnerů řadě občanů stále dělá problém. Odložit staré křeslo ke kontejneru
na sklo je zbytečné, nikdo jej neodveze. Odklizení musí zajistit obec. Pokud máte drobné plasty v pytli,
neházejte ho celý do kontejneru, ale jeho obsah vysypte, neboť zabere v kontejneru méně místa. Nárazníky od
automobilů a další podobné plasty nejsou komunálním odpadem. Zbytky traverz, různých kovových profilů,
kovová kostra dětské postýlky apod. nepatří do popelnice na lehké kovové obaly. Sběr kovového šrotu
zajišťují členové SDH. Pokud se potřebujete zbavit papírových krabic různých velikostí, snažte se je rozložit a
vložit do kontejnerů. Pokud je pohodíte nerozložené, pracovníci svozové firmy je neodvezou. Děkujeme všem
občanům, kteří třídí komunální odpad a snaží se, aby kolem kontejnerů byl pořádek.
20.6.2020 byl proveden sběr objemného odpadu, naplnily se 2 velké kontejnery. Jako obvykle na Hořičkách
občané odložili více, než se do kontejneru vešlo, ale vše jsme úspěšně vyřešili.
Členové SDH Hořičky se tentýž den rovněž snažili a naložili kdejaký kovový šrot, který občané připravili.
Připravované kulturní akce na prázdniny 2020 (o některých informujeme podrobněji v samostatné části
zpravodaje, na našich internetových stránkách a na Facebooku):
8. – 11.7. – Masakr motorovou pilou v Litoboři
11.7. – 17,00 hod. Pohádka pro 4 prasátka – Litoboř lom
11.7. – 19,00 hod. Skupina Studio – Litoboř lom
15.8. – 13,00 Malé pivní slavnosti – sportovní areál Hořičky , od 18,00 hod. živá hudba
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OKÉNKO ZŠ A MŠ HOŘIČKY: (převzato bez redakčních úprav)

více o škole na www.skolahoricky.cz

Ohlédnutí za hodně netradičním školním rokem
Jak název říká, letošní školní rok byl opravdu jiný. Byl poznamenán pandemií koronaviru, která zasáhla celý
svět. Ale vezmeme to postupně…
Ačkoli běžný školní rok trval do 6. března 2020 (protože pak jsme měli jarní prázdniny), tak jsme toho stihli
dost. Uskutečnili jsme několik projektových dnů – návštěvu Hvězdárny v Hradci Králové, v rámci finanční
gramotnosti projekt s názvem „Čím chci být“, dále pak projekt k 30. výročí Sametové revoluce. Již tradičně
proběhl plavecký výcvik pro předškoláky a malé školáky. Dále pak 2 lyžařské výcviky či kurz bruslení pro
čtvrťáky. Zvládli jsme odučit na dopravní výchovu. Výběr žáků 5. ročníku byl již tradičně úspěšný v "Poháru
starostů“. Navštívilo nás Divadlo jednoho herce s představením „Zpátky do Evropy“, poslechli jsme si
cestopisnou přednášku Lukáše Kuldy o Lomboku (Indonésie), žáci mohli vybít svou energii při školním
bubnování. Sportovních turnajů i školních soutěží na 2. stupni bylo letos samozřejmě méně. Přesto se nám na
2. stupni podařilo stihnout dost soutěží na to, abychom mohli vyhodnotit celoškolní projekty Sportovec školy a
Mozek školy. Před Vánoci proběhlo již tradiční rozsvěcení vánočního stromu v obci, Mikulášská nadílka a
dále pak akce s názvem „Hvězdička betlémská“. Žáci 1. stupně absolvovali vánoční výlet za betlémy do
Nového Města nad Metují a návštěvu dřevěného kostela ve Slavoňově. Co jsme už nestihli, byl premiérový
„Den otevřených dveří na 2. stupni“ . Ten proběhne v náhradním termínu. Své tradiční kouzlo (tentokrát již s
náznakem roušek) měla pro žáky 2. stupně "Ledová Praha".
Ani mateřská škola nezůstávala pozadu a také se snažila obohacovat svůj program o všemožné akce. Děti si
vyzkoušely keramickou dílnu, dvakrát děti navštívily loutkové divadlo, účastnily se nejedné expedice do lesa.
Školku tradičně navštívil Mikuláš se svou družinou, pro děti proběhla netradiční bubenická dílna či se děti
účastnily předškoličky.
Poslední akcí žáků před odchodem na jarní prázdniny byla návštěva Taneční akademie ZUŠ v Úpici, která
proběhla 6. března 2020. Potom mnozí žáci vyrazili užívat jarních prázdnin, ale ve vzduchu již visela
pandemie Covid-19. Poté došlo k tomu, že od 11. března byly uzavřeny školy. Jednalo se o zcela mimořádnou
situaci, kterou nikdo nepamatuje. Když jsme se sešli po prázdninách 16. března ve škole (avšak pouze učitelé a
provozní zaměstnanci), tak jsme si mysleli, že uzavření školy je tak na 2 až 3 týdny. Domluvili jsme se na
systému domácího vzdělávání, které jsme rozjeli od 18. března. Pro všechny to bylo nové, jak pro učitelky, tak
žáky a jejich rodiče. Zvlášť obtížné to bylo pro pracující rodiče, kterým patří naše poděkování.
Dny pomalu utíkaly a my jsme (neustále masírováni médii) sledovali, jak se bude situace vyvíjet a kdy se
dostane zase do normálu. První uvolnění nastalo 11. 5., kdy mohli dobrovolně do školy nastoupit žáci 9.
ročníku, kteří měli skládat opožděně přijímací zkoušky na SŠ. Pokračovalo to 25. 5., kdy jsme otevřeli pro
žáky 1. stupně (nešlo však o běžnou výuku, ale o dobrovolnou výuku v homogenních skupinách za splnění
nařízených hygienických opatření). Ve stejný den byl rovněž obnoven provoz mateřské školy. Posledním
uvolněním od 8. června byly dobrovolné konzultace pro žáky 6. - 8. ročníku. Vzhledem k tomu, že všechny
výše uvedené aktivity byly dobrovolné, tak současně s tím probíhalo i vzdělávání na dálku u těch dětí, které
zůstaly doma. Vše se však nakonec zvládlo a žáci dostali 30. 6. své očekávané vysvědčení. Zde patří velké
poděkování všem, kteří se podíleli na vzdělávání žáků.
Na závěr ještě několik obligátních údajů a informací.
Školu opustilo 15 žáků 9. ročníku. Vybrali si následující škálu oborů: karosář, 2x grafický design, analýza
potravin, mechanizace a služby na lesnické škole, autolakýrník, 2x automechanik, slaboproudá
elektrotechnika, zedník, předškolní a mimoškolní pedagogika, praktická sestra, tiskař, mechanik seřizovač a 1x
gymnázium.
Předpokládáme, že v září nastoupí do 1. ročníku za poslední dobu rekordních 22 dětí. Do školy by pak mělo
chodit přes asi 137 dětí, což je oproti loňsku opět nárůst.
Personální obsazení naší školy se nezmění.
Důležitým prvkem školy je fakt, že již druhým rokem budeme pokračovat v 9 samostatných třídách, což je
výborné a je nám to umožněno díky narůstajícímu počtu žáků a běžící reformě financování škol. V počtu 3
oddělení bude již druhým rokem rovněž pracovat i školní družina.
Co se týká mateřské školy, ta je pro nový školní rok plně naplněna (28 dětí).
Jaké jsou naše plány do budoucna? Plán je jediný. Sejít se zcela normálně 1. září ve škole. Závěrem přeji všem
hezké a klidné léto.
Karel Dvořáček, ředitel školy

© OBECNÍ ÚŘAD HOŘIČKY

3

KULTURA V KURNÍKU
Koronavirová kalamita klátila kdejaké kulturní kočovníky, ovšem naše umělce a organizátory v mečovském
Kurníku naopak vybičovala k ještě větší aktivitě. Nesložili ruce do klína, nenatáhli tytéž ruce před sebe
s očekáváním finančního odškodnění, neodjeli na čtvrt roku odpočívat do nějaké povolené destinace, aby se
vzpamatovali z šoku z propadu příjmů, ale tvrdě makali – plánovali jednotlivá vystoupení, domlouvali
hostující skupiny, zkoušeli a přehrávali skladby, pracovali na plakátech, pozvánkách a podobně.
Výsledkem je šest kulturních akcí, které se v Kurníku uskuteční během letošních prázdnin. Kvalita tisku
našeho zpravodaje nám bohužel neumožňuje zveřejňovat krásně barevné plakáty (ty budou postupně
k dispozici samozřejmě na našem webu, Facebooku i vývěsce obecního úřadu), ale na každý měsíc zveřejníme
touto cestou ve zjednodušené podobě základní informace o připravovaných akcích. Další podrobnosti hledejte
na www.kapsar.eu.
Čtvrtek 9. července – hudební skupina The Brownies
Na internetu lze snadno dohledat, že: „Styl tria je stěží definovatelný. Hraničí od swingové a jazzové hudby
přes latinsko-americký jazz po soul, reggae, blues a pop. Vystupují v triu nebo s hostujícím sólistou (saxofon,
příčná flétna, trubka). Afroslovenská zpěvačka Annamaria d’Almeida zpívá písně v šesti jazycích a stále rozvíjí
svou scatovou techniku. Pavel Rohlena hraje na hybridní osmistrunnou kytaru, která je kytarou a baskytarou
zároveň. Hana Rohlenová hraje na perkusně-bicí sestavu.“
Dokážete odolat této pozvánce? Nechte se pohltit hudbou, kterou můžete předem „ochutnat“ také na internetu.
Co na tom, že vystoupení je ve čtvrtek. Jen začátek není pevně stanoven, protože na plakátku se píše: „Jak to
stihnou, tak tu budou“, ale přijďte na 18 hodinu. ☺
Pátek 10. července od 17 hodin – pohádka O Budulínkovi
Nejnovější pohádka Divadla Koráb O Budulínkovi je inspirována klasickou lidovou pohádkou. Nejdříve se
diváci dozvědí, jak asi Budulínek tráví čas, když se ocitne sám doma, zanechán dědečkem a babičkou napospas
dlouhé chvíli. Do toho se připletou vždy vychytralé lišky a hned je dobrodružství na světě. Budulínkovi se to
ale mnoho líbit nebude, zažije krušné chvíle a vyjde ze všeho moudřejší a poučenější.
Z textu pozvánky je zřejmé, že v tomto případě si přijdou na své zejména děti. ☺
Sobota 18. července od 17 hodin – pro radost a potěšení hraje Jirka Trešl
Soudě podle pozvánky, bude se jednat o velmi příjemné kytarové vystoupení. A pokud to doplníme textem
z internetových stránek Z babiččina kapsáře o.p.s.: „Jirka Trešl už tu párkrát hrál a vždycky se to moc všem
líbilo. Jen to zatím byly vždycky jen přepadovky. Tak teď už dáváme vědět dopředu“, tak by měla zvítězit Vaše
zvědavost, jaké že to vlastně bude.
S předstihem oznamujeme i první srpnovou akci a to v sobotu 1. srpna od 18 hodin – hudební skupina Kon&takt
Kromě známé tváře na plakátu naleznete i informace i hraném stylu country, folk, blues a swing.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ŽERNOVSKÝ BAJK 2020 ROAD
Přes Hořičky toho projelo v minulosti již hodně: generál Laudon, Rudá armáda, nechvalně známá a nevítaná
Sovětská armáda, ale podle pamětníků prý i peleton Závodu míru. A právě cyklisté budou hrát nejdůležitější
roli i v neděli 19. 7. 2020, kdy na Hořičkách ve sportovním areálu bude od 9:00 do 9:30 hodin prezence
1.ročníku silničního závodu Žernovský bajk Road, který je součástí Dobrušského poháru. Vlastní start se
uskuteční za křižovatkou u Heřmanického Dvora, ovšem průjezdy jednotlivými koly budou na hořičské návsi
stejně tak jako cíl. Barevný plakát a mapu trasy hledejte opět na našem webu a Facobooku, ale už na tomto
místě můžeme prozradit, že závod vede přes Brzice, Chvalkovice, Újezdec, Lhotu pod Hořičkami, Větrník,
Heřmanice a Světlou. Kategorií je mnoho: podle věku i podle pohlaví, ale o tom raději psát nebudeme, aby
nakonec nedorazil ještě nějaký poblouzněný aktivista nebo poblouzněná aktivistka (takže asi nějaké
bezpohlavní aktivistsko) a závod nebyl kvůli genderové nerovnosti zrušen. To by se nám organizátoři
z Žernova poděkovali. Obecně prospěšná společnost Pechanec zajišťuje v areálu občerstvení.
Dokáže někdo z místních borců prokázat znalost trati, zvítězit a zapsat se do hořičských dějin? Podrobnější
informace jsou také k dispozici na www.zernovskybajk.cz.
(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 - 260 ks.
Výtisky jsou neprodejné a slouží k bezplatnému informování občanů.
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