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SLOVO STAROSTY:
V závěru minulého roku zastupitelstvo schválilo rozpočet pro rok 2008 ve finančním objemu
4.763 tis. Kč jako vyrovnaný v příjmech a výdajích. Takto schválený rozpočet zajišťuje ve výdajích
základní běžný chod obce v jednotlivých oblastech, provoz základní a mateřské školy v neinvestičních
nákladech 1.300 tis. Kč a dále byla vytvořena rozpočtová rezerva ve výši 1.650 tis. Kč, která se bude
v průběhu roku čerpat na akce, jejichž realizaci schválí zastupitelstvo.
Počátkem roku byly zahájeny práce na přípravu podkladů pro předložení žádostí o dotace v rámci
dotačních titulů a rozvojových programů, které vyhlásil krajský úřad. Následně byla předložena žádost
v rámci Programu obnova venkova o dotaci ve výši 330 tis. Kč na projekt úprava veřejných
prostranství. Celkové náklady na realizaci jsou plánované ve výši 680 tis. Kč.
Další žádost byla předložena v rámci volnočasových aktivit a sportu o dotaci ve výši 200 tis. Kč
na projekt dokončení hřiště na kopanou – vodovodní přípojku, elektropřípojku, osazení stožárů pro
záchytné sítě po obvodu hřiště. Na realizaci jsou plánované celkové náklady 470 tis. Kč.
Poslední žádost o dotaci byla předložena v rámci Regionálního operačního programu z evropských
fondů na zajištění podmínek pro zavedení moderních technologií a metod do výuky klasických
předmětů s možností alternativního vyučování na základní škole. Projekt řeší přístavbu k budově ZŠ
druhého stupně s cílem získat prostor pro počítačovou učebnu a učebnu fyziky a chemie s kapacitou
20 žáků. Současně s tím budou vyřešeny nedostatky z hlediska dostatečných prostorů pro šatny, neboť
stávající stav neodpovídá hygienickým požadavkům a normám.
Hlavním dlouhodobým záměrem je připravit projektovou dokumentaci na plošné odkanalizování
obce a v závěru roku předložit žádost o dotaci z evropských fondů. Náklady na zpracování projektu činí
704 tis. Kč a na základě předložené žádosti v říjnu 2007 nám krajský úřad poskytl dotaci ve výši
250 tis. Kč.
Na svém posledním zasedání zastupitelstvo schválilo vzájemné darovací smlouvy mezi obcí a
farním úřadem na směnu pozemků přilehlých ke hřbitovní zdi na západní a jižní straně. Současně
schválilo záměr získat do vlastnictví obce přilehlé pozemky ke hřbitovní zdi na jižní a východní straně.
Tím by byl zajištěn přístup na pozemky po obvodu hřbitovní zdi, kanalizace, která je ve vlastnictví obce
by byla uložena na pozemku obce a současně by byla zajištěna přístupová cesta do lesních pozemků.
Zastupitelstvo rovněž projednalo a schválilo zadání změny ÚP č.2, která je zpracována na základě
žádostí řady občanů. Cílem je rozšířit lokality pro venkovské bydlení, neboť v posledním období
přibývá zájemců o výstavbu RD v naší obci.
Rozpracován je projekt na zpracování pasportu umístění dopravních značek na místních
komunikacích v lokalitě Hořičky a Chlístov. Za přítomnosti pracovníků policie – dopravního
inspektorátu se uskutečnilo místní šetření, z něhož vyplynulo stanovení druhu a rozmístění dopravních
značek tak, aby byl zajištěn bezpečný provoz pro všechny uživatele místních komunikací.
Dále se zastupitelstvo zabývalo problematikou stavu silnice III. tř . Křižanov – Mečov, která je
v majetku SÚS Královéhradeckého kraje a místními komunikacemi v lokalitě „Pořadová“ a v trase ZŠ
–Vondráčkovi.
Závěrem věříme, že občané s příchodem jara věnují potřebnou péči úklidu svých pozemků a objektů
a děkujeme jim předem, pokud pomohou s úpravou i veřejných prostranství, která k jejich pozemkům
přiléhají.
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OKÉNKO ZŠ A MŠ HOŘIČKY: (převzato bez redakčních úprav)

Děti, pojďte si hrát
s námi !!
Mateřská škola Hořičky oznamuje,
že zápis dětí bude probíhat
v dubnu až květnu 2008.
Děti se přijímají na základě písemné přihlášky, kterou
obdržíte v mateřské škole. Zápis platí i pro děti, které
zahájí docházku během školního roku 2008/2009.
Mateřskou školu si můžete prohlédnout a učitelky vám
zodpoví vaše případné dotazy v pracovních dnech od
6,30 do 15,30h .

Těšíme se na vás!
Kontakt MŠ: 491 491 234. Případně ředitel ZŠ a MŠ: 491 491 124, 774 87 90 20
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Sponzorský dar škole
ZŠ a MŠ Hořičky děkuje firmě GAMATEC s.r.o. (provádí vývojové a konstrukční práce v
3D - malosériová a zakázková výroba) se sídlem v Náchodě za sponzorský dar.
Škola obdržela řadu pomůcek, které budou sloužit na výuku, na realizaci různých projektů
a v neposlední řadě i na volnočasové aktivity dětí ve školní družině nebo o přestávkách.
Jednalo se o 2 stolní dětské fotbaly, stolní hokejbal, padák na Tv, chůdy, a řadu
drobnějších pomůcek.
K. Dvořáček

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU:
Členové SDH Hořičky provedou dne 19.4.2008 (sobota)

SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU
v místních částech Hořičky, Chlístov a Nový Dvůr.
Šrot připravte na obvyklá stanoviště, avšak těžší nebo objemnější věci ponechte raději za
plotem nebo pod dohledem, aby předčasně neskončily na nesprávném vleku.

Žádáme občany o uhrazení poplatku za psa pro letošní rok. Termín do 30.4.2008.

Na úřední desce OÚ je vyvěšena vyhláška o vyměření daně z nemovitostí pro rok 2008
vydaná Finančním úřadem v Náchodě.

SDH Hořičky pořádá dne 30.4.2008 (středa)

„TRADIČNÍ PÁLENÍ ČARODĚJNIC“
u areálu zemědělského družstva.
Lampiónový průvod vyjde od obecního úřadu ve 20:00 hod.
Občerstvení zajištěno!

Srdečně zvou pořadatelé.

Žádáme občany, aby na připravenou hranici neodkládali nepatřičné věci, ale pouze roští z jarního
prořezu stromů! V týdnu od 21.4.2008 je zajištěn svoz připraveného roští a větví.

Žádáme občany, zda někdo nevlastní následující fotografie:
zeměměřičská triangulační dřevostavba, která byla umístěna na okraji lesa u písníku –
Kalousov
hasičské auto Praga RND – cisterna, které měl k dispozici hasičský sbor na Hořičkách
Prosíme o jejich zapůjčení
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ŽIVOTNÍ VÝROČÍ:
Žďárský Jiří
81 let
Dušková Eva
84 let
Králová Vlasta
85 let
Přejeme životní pohodu a mnoho zdraví do dalších let!

V obřadní síni obecního úřadu uzavřeli dne 15.3.2008 sňatek snoubenci
Zdeněk KUBÍK a Hana KŇOURKOVÁ
Do společného života přejeme novomanželům
hodně zdraví, štěstí a pohody.

FEJETON POD ČAROU:
JARNÍ ÚKLID
A už v tom zase lítáme. Jakmile se změní zimní čas na letní a sluníčko začne vysoušet
močály na zahrádkách, matka příroda nastartuje v našich tělech prapodivné chemické reakce.
Tep se zrychlí, mocnými nádechy a výdechy se na zápraží snažíme vyplavit saze z plicních
sklípků a na víkendové dny začínáme trpět ranní nespavostí.
Je až neuvěřitelné, kolik různého haraburdí se nám od minulého jara naprosto samovolně
uskladní ve stodolách, sklepech, kůlnách nebo půdách. Nemalou měrou se na tom podílí i tzv.
doba zrání veteše. Třeba takový starý, rezavý rám od jízdního kola. V posledních deseti letech
býval majitelem na jaře vždy láskyplně oprášen, nostalgicky se společně zavzpomínalo na
dobu, kdy se rám do domu přistěhoval a posunutím o půl metru byl jarní úklid vyřešen. Co
kdyby náhodou byl někdy potřeba?! A potom najednou tento vzácný kousek „uzrál“. Jarem
nabuzený mozek vyplaví do krevního oběhu látky, které přinutí bránící se ruce popadnout
muzejní exemplář a nemilosrdně jej nesou na hromadu šrotu (k velké radosti našich mladých
plamenobijců). A co takové barvy a laky? Ty jsou jako stvořené pro jarní úklid, protože jejich
doba zrání je výrazně kratší. To si pořád říkáme: „Mám tam ještě piksličku tmavě zelené“, a
když dojde k činu, tak se strašně divíme, že barva již nešplouchá. Podobně dozrávají i bedýnky
na ovoce a nakřáplé květináče.
Je zajímavé, že pod vlivem bouřících se hormonů jsme ochotni podobné čistky provést na
jaře i ve vybavení bytů a domů. Solidní a poctivé výrobky z minulého století se jeví jako velmi
trvanlivé a kvalitní, a tak důvody k vyřazení mívají spíše módní podtón. To takoví výrobci
spotřebního zboží ze vzdálené Asie nám v posledních letech loučení výrazně zjednodušují.
Letákové kousky bývají „nejpovedenější“…
Ba ani šatníky nezůstanou jarnímu úklidu mnohdy ušetřeny. U oblečení je zmiňovaná doba
zrání umocněna navíc i módními trendy. Chabě si nalháváme, že modrá nebo béžová již nefrčí
a nechceme si připustit, že se nám nedaří kalhoty zapnout na první tři pokusy. Také prý za to
mohou prevíti šatní skřítci, kteří popošívají knoflíky!
Suma sumárum, buďme rádi, že nám to jaro pravidelně přichází. Máme tak možnost jednou
za rok probrat své poklady a podělit se o ně s našimi hasiči, kotli, firmou Marius Pedersen nebo
dobročinnými organizacemi.
(mn)
Redakční uzávěrka čísla je vždy k 20.kalendářnímu dni v měsíci.
Náklad tohoto vydání činí 300 ks. Výtisky jsou neprodejné a slouží k bezplatnému informování občanů.
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