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SLOVO STAROSTY: (převzato bez redakčních úprav)
Vážení spoluobčané,
v poslední době jste se převážně z tisku dozvěděli informace o akci „Rekonstrukce komunikace v úseku
Hořičky – Česká Skalice a Hořičky – Křižanov ( hranice okresu Trutnov a Náchod)“. Protože příslušná konkrétní
jednání o postupu prací probíhala teprve v minulém týdnu a příslušná rozhodnutí o stavbě nabývají v platnosti,
stručně shrnu nejzákladnější informace, které se nás občanů nejvíce dotknout:
1. Od 20. 4 do 20.7.2009 bude úplně uzavřena komunikace od Hořiček na Českou Skalici, celý 6 km úsek. Na
řadě míst budou provedeny překopy cest, opraveny mostky, obnoví se odvodnění silnice, zvýší se jejich nosnost
a nakonec bude proveden nový asfaltový povrch. Z důvodu náročnosti prací a krátkosti termínu na provedení
bude tedy tato komunikace zcela uzavřena. Objízdná trasa bude vedena přes obce Brzice, Chvalkovice a Velký
Třebešov do České Skalice.
2. Autobusové spojení bude zajištěno s menšími časovými prodlevami, doprava autobusy bude zajišťována
trasou přes Újezdec, Lhotu pod Hořičkami, u Heřmanského Dvora autobusy přejedou přes křižovatku na
Ratibořice (mezi sady) a odtud přijedou do České Skalice. Tato doprava bude prováděna obousměrně. Tím bude
zabezpečena veřejná autobusová doprava do okolních obcí s tím, že dopravci Orlobus, ČSAD Ústí a Oredo slíbili
zabezpečit dopravu tak, aby byl zabezpečen přestup na další spoje.
3. Po dobu úplné uzavírky nebudou obsluhovány zastávka Česká Skalice-Malá Skalice ( u Vernera), Česká
Skalice-Malá Skalice hřbitov, Vestec odbočka, Lhota pod Hořičkami, Světlá a Pohodlí. Za zastávkou Vestec
odbočka bude náhradní Vestec směrem na Větrník. Do místní části Světlá bude zabezpečena doprava z Hořiček
přes Litoboř na Pustiny a ve Světlé bude autobus otočen zpět na Hořičky. V některých případech dojde
k vyřazení obsluhy zastávka Česká Skalice – železniční stanice, neboť z časových důvodů pozbude smyslu.
4. V termínu od 20.4. do 20.7.2009 bude rekonstruována i komunikace z Hořiček na Křižanov, hranice okresu
Náchod-Trutnov. Zde bude provedena částečná uzavírka komunikace s tím, že omezený průjezd bude řešen
dopravními značkami a semafory. Objízdná trasa povede z Libňatova přes Maršov u Úpice, Hajnici přes
Komárov a Brzice.
5. Všechny uzavírky a objížďky budou řádně označeny. Pro nás občany Hořiček a okolí je nepříjemné, že v této
etapě nebude provedena oprava komunikace přes obec Hořičky. Je to dáno tím, že celý tento projekt je
financován ze značné míry EU a s financováním akce bylo počítáno na rok 2008-2009. Protože vlastní
komunikace přes Hořičky vyžaduje řadu oprav a úprav inženýrských sítí (přípojky VaK, odvodnění komunikace,
elektropřípojky atd.) a z tohoto důvodu řadu náležitostí a souhlasů s věcnými břemeny vlastníků nemovitostí ,
není trasa od bytovky čp. 95 po bývalé zdravotní středisko (Vlachovi) předmětem této rekonstrukce.
Oprava silnice do České Skalice patří mezi 6 projektů, na které získal Královéhradecký kraj z EU přes 346 mil.
Kč. Na komunikaci z Hořiček do České Skalice bude čerpáno z EU cca 88 mil. Kč, zbytek tvoří finance ze
státního rozpočtu a z rozpočtu kraje.
Podrobné informace týkající se uvedených uzavírek můžete detailně shlédnout na webových stránkách
www.horicky.cz, dopravní značení a náhradní trasy autobusů jsou zobrazeny na úřední desce OÚ a nástěnce
v obecní prodejně.
Nakonec bych vás chtěl požádat o pochopení a trpělivost při rekonstrukci těchto komunikací , je ostatně v zájmu
nás všech. Věnujte tedy v tomto období zvýšenou pozornost nejen při vlastním řízení vozidel, ale i ke stavu
celkové dopravní situace, dopravnímu značení a vývěsním tabulím, kde mohou být upřesňující informace.
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ŽIVOTNÍ VÝROČÍ:
Eva Dušková, Chlístov
Vlasta Králová, Hořičky

85 let
86 let

Přejeme životní pohodu a mnoho zdraví do dalších let!
Věhlas naší obřadní síně překročil nejen hranice státu ale dokonce i světadílů, a
tak dne 4.4.2009 u nás uzavřeli sňatek snoubenci
Petr ŠLIK a Nyamsuren SER-OD (Mongolsko)
Do společného života přejeme novomanželům
hodně zdraví, štěstí a pohody.
Pozn. Vítání občánků ze dne 4.4.2009 se budeme s ohledem na nedostatek místa věnovat v příštím zpravodaji.

OKÉNKO ZŠ A MŠ HOŘIČKY: (převzato bez redakčních úprav)
Mateřská škola Hořičky oznamuje,
že zápis dětí bude probíhat v úterý 19.5. a 26.5.2009
vždy od 15,30h do 17h.
V těchto dnech si budete moci se svými dětmi
prohlédnout MŠ a učitelky vám zodpoví vaše případné dotazy.
Zápis platí i pro děti, které zahájí docházku během
školního roku 2009/2010.
Těšíme se na vás!
Kontakt MŠ: 491 491 234.
Případně ředitel ZŠ a MŠ: 491 491 124, 774 87 90 20
Den solidarity s postiženými
Na naší planetě žije velké množství lidí: jedni jsou vysocí, druzí malí nebo hubení, blonďatí, inteligentní, ..., jsme
lidé různé národnosti a pleti. Někdo nosí brýle, druhý neslyší, další se narodil s tělesným postižením nebo si ho
přivodil sám, či mu bylo způsobeno při nehodě. Všichni máme místo na této Zemi a jsme si rovni. Bohužel
některým lidem se žije hůře, aniž bychom si to my, co jsme měli to štěští a narodili se zdraví, uvědomovali. Proto
jsme se rozhodli, že si vše vyzkoušíme na vlastní kůži.
V úterý jsme se sešli ve druhé a třetí třídě, kde se vyhlašovala matematická soutěž Cvrček a Klokánek. Potom
jsme se rozdělili na čtyři skupinky a plnili jsme různé úkoly. V první třídě jsme hledali poslepu písmenka a z nich
jsme psali různá slova. Ve druhé a třetí třídě jsme si vyzkoušeli psát nohou a pusou. Ve družině jsme lámali špejle
na co nejvíce kousků levou rukou. Do tělocvičny jsme šli poslepu, tam probíhala paraolympiáda. Se zavázanýma
očima jsme hledali hůlkou pytlík, který ležel na zemi. Uvědomil jsem si, že postižení lidé to mají těžké.
Michal Cibula, 4. roč.
V úterý 24.3.2009 jsme si zkoušeli, jaké to je, když nemáme ruku nebo nedej Bože, že jsme slepí.Všichni jsme si
na to museli vzít 2 šátky. Odehrálo se to v naší škole a také v tělocvičně. Pro mě bylo nejhorší, když jsme museli jít
ze školy až do tělocvičny poslepu. V tělocvičně jsme pak soutěžili. Zavázali jsme si oči a laťkou jsme hledali
pytlíček. Při tom jsme si uvědomili, jaké to ti lidé mají těžké.
Mína Dusová, 4. roč.
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V úterý 24.3. jsme si vyzkoušeli, jak se cítí hendikepovaní lidé. V naší třídě máme spolužáka Davida, který je
také hendikepovaný. Vyzkoušeli jsme si být slepí, mít jednu ruku, psát nohama a pusou, psát diktát nedominantní
rukou, zvedat různé předměty například víčka a také jsme chodili poslepu. Potom jsme si také vyzkoušeli nějaké
sporty v paraolympiádě.
Velmi jsme se z toho poučili a změnili jsme názor na hendikepované lidi a na našeho spolužáka.
Lukáš Mareš, František Vít, David Zouhar, 5. roč.
Paní učitelka nám v pondělí řekla, ať si vezmeme v úterý 2 šátky. Nikdo netušil na co. Každý se paní učitelky ptal,
co budeme dělat, ale paní učitelka řekla, že to bude překvapení. Když jsme pak přišli do školy, tak jsme se
dozvěděli, že budeme mít "zvláštní den". Byli jsme rozděleni do 4 skupin a na 4 stanoviště. Moc jsme si to užili.
Nejdříve jsme šli do tělocvičny, kde na nás čekala paní učitelka Cejzlarová. Hráli jsme všelijaké hry např. chodili
poslepu a slepeckou hůlkou jsme hledali pytlíčky nebo jsme poslepu hledali pytlíčky po tělocvičně a museli je
donést k paní učitelce. Pak jsme šli zpátky do školy a psali nedominantní rukou. Někomu to šlo dobře a někomu
hůř. Taky jsme psali nohama, nohama jsme házeli klacíky do krabice, poznávali jsme poslepu geometrické tvary a
stavěli komín z kostek, poslepu jsme taky počítali tečky na kostce. No prostě jsme si vyzkoušeli být jednou
hendikepovaní a můžu říct, že ti lidé to mají opravdu těžké. Určitě jsme se o tom něco zajímavého dozvěděli a
hlavně si to vyzkoušeli. Byl to moc hezký den.
Nikola Lendělová, 5. roč.

OSTATNÍ:
TRADIČNÍ PÁLENÍ ČARODĚJNIC
30.4.2009 NA LOUCE POD „TLAPÁKOVÝMI“
Lampiónový průvod čarodějnic a masek vyjde
od OBECNÍHO ÚŘADU VE 20,00 HOD.
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FEJETON POD ČAROU:
DOBRÝ DEN
Dvě slova, která sama o sobě mohou mít celou řadu významů:
DOBRÝ. Scénka z obchodu: „Je toho 30 dkg. Mohu to tak nechat?“ Odpověď: „To je dobrý.“ Scénka od
volantu: „Jede něco zprava?“ Odpověď spolujezdce: „Dobrý“.
DEN. Časový úsek dlouhý 24 hodin. „Co je dnes za den?“ „To byl dneska ale den!“
Poslední větou si záměrně nahrávám, abych mohl vytvořit spojení zmiňovaných slov. DOBRÝ DEN.
Spojení, které denně užijeme nesčetněkrát a jehož obsahem je přání druhé osobě, aby její den byl dobrý,
hezký, příjemný, úspěšný…
První pozdravy jsme všichni absolvovali již v předškolním věku a roztomilé „Dóóblýýý déén“ v podání
dětí z mateřské školy, které potkáváme na návsi je skutečně milé a úsměvné. S přibývajícími roky a
nastupující pubertou docházíme k názoru, že by mohlo postačit krátké a úderné „Čau vole“. Vezmeme-li
v úvahu, že z přírodovědného hlediska je vůl vlastně býk zbavený varlat, napadá mne, cože to tedy té
protistraně přejeme za pěkné věci. Nicméně období puberty se naštěstí nepočítá v desítkách let, a tak se na
zbytek života vracíme k upřímnému „Dobrý den.“
S láskou vzpomínám, jak naše místní školou povinné děti při návštěvě např. Náchoda bezelstně
rozdávaly pozdravy na všechny strany a odpovědí jim byl údiv v očích oslovených. Během let jsem dospěl
k názoru, že výchova na vesnických školách je tedy nadčasová a předbíhá dobu. Zdravení i neznámých osob
má totiž svoje nepsaná pravidla. Nejčastěji k němu dochází mezi turisty na horách. Po hodinách pochodu
každého jistě potěší bodré „Dobrý den“ nebo čím dál častější „Guten Tag.“ Zdravení v horách je možná
vyvoláno pocitem osamělosti a zároveň radosti ze setkání s jiným člověkem. Pozdrav je třeba založen na
racionálním uvažování: Popřeji někomu dobrý den, on ho popřeje mně a vyhnu se tak setkání s vlky nebo
bouřce v lese. Faktem je, že vracíte-li se zpět do nížin na parkoviště, s klesající nadmořskou výškou klesá i
frekvence pozdravů.
V otázce zdravení ctím zásadu „Raději dvakrát než ani jednou“. A když si nejsem jistý, zda se s míjející
osobou známe? Pozdravím. Však ona mi ta pusa neupadne. Minulý týden jsem vezl na kolečku větve na
připravované čarodějnické ohniště. Proti mně usilovně šlapala do pedálů cyklistka. Znám ji nebo ne?
Nejistota vrcholí a ona se nezadržitelně blíží. Má za sebou Chlístovský kopec, pára jde z uší, tep daleko za
hranicí normálního stavu, před očima mlha z kyslíkového dluhu. Střílím od pasu: „Dobrý den!“ Z její reakce
usuzuji, že se asi neznáme, ale úsměv, který při odpovědi vykouzlila na ztrhané tváři stál za to. Jsem rád, že
jsem ji pozdravil. Určitě bude mít dobrý den. Určitě nepíchne kolo, určitě ji nesrazí náklaďák do příkopu a
možná si doma vzpomene, že ji na Hořičkách někdo za jízdy popřál dobrý den.
Stejně příjemné a milé jsou tyto pozdravy i při telefonování nebo e-mailové komunikaci. Ano, mohu
v poslední větě mailu nebo dopisu napsat „S pozdravem …“, ale prsty mi na klávesnici neupadnou, když
napíši „Přeji Vám hezký den.“
A tak tedy dnešní fejeton ukončím trochu netradičně. Přeji Vám příjemný den. Ať jste zdraví, ať vám
vykvetou krásné narcisy v záhonu, ať vyhrajete ve Sportce nebo najdete dvacku na ulici, ať vás nechytne
policista v zákazu vjezdu – prostě dobrý den.
(mn)

Redakční uzávěrka čísla je vždy k 20.kalendářnímu dni v měsíci. Připomínky, náměty nebo Vaše názory lze předat na OÚ, nebo
zasílejte e-mailem na adresu lorenc@seznam.cz (jl), neumann.milan@seznam.cz (mn).
Náklad tohoto vydání činí 210 ks. Výtisky jsou neprodejné a slouží k bezplatnému informování občanů .
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