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Přejeme životní pohodu a mnoho zdraví do dalších let!

SLOVO STAROSTY
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zastupitelstvo obce na svém zasedání 9.4.2015 projednalo realizaci několika akcí pro letošní rok:
-

Výstavba chodníku v trase prodejna č.p. 59 – střed obce, 1. část. Předpokládané náklady (dále jen
PN) 550 tis. Kč, přičemž v rámci POV 2015 jsme získali finanční podporu ve výši 250 tis. Kč.
Oprava vnějších omítek na budově základní školy č.p. 71. PN 560 tis. Kč.
Rekonstrukce kotelny a výtahu v budově hostince č.p.3. PN 350 tis. Kč.
Oprava vnějších omítek na budově pošty č.p. 89 na západní straně včetně výměny oken. PN 200
tis. Kč.
Oprava splaškové kanalizace v trase Lendelovi č.p. 17 – Tylšová č.p. 18 (bylo již provedeno).
Náklady 167 tis. Kč.
Výstavba veřejně přístupného dětského hřiště v prostoru za obecní knihovnou. PN 200 tis. Kč.
Byla předložena žádost o finanční podporu ve výši 130 tis. Kč.
Automatizace obecní knihovny. PN 59 tis. Kč, získali jsme finanční podporu ve výši 39 tis. Kč.
Oprava místní komunikace v Chlístově podél rybníku v trase Salačovi č.p. 10 – Langrová č.p. 5.
PN 100 tis. Kč.
Zakoupení materiálu na výstavbu pódia v areálu u fotbalového hřiště v částce 45 tis.Kč. Odborné
řemeslné práce zajistí bezplatně členové občanského sdružení Přátelé českého a moravského
folkloru Hořičky – Křižanov.
Výměna vchodových dveří v budově obecního úřadu č.p. 4. PN 25 tis. Kč.
Úprava komunikace a zatravněného prostranství u Lendelů, prostranství u penzionu Rogallo a
prodejny potravin, které přiléhají a navazují na rekonstrukci silnice.
Byl zalesněn pozemek za objektem ČOV v Chlístově, kde bylo vysazeno celkem 800 ks borovic.
Stromky byly dodány s balem, aby se v daném místě lépe přijaly.
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-

Bylo vydáno stavební povolení na prodloužení veřejného vodovodního řadu v délce 215 m v trase
chatka u fotbalového hřiště směrem k areálu ZD. Investorem je VaK a.s. Náchod, stavba bude
provedena technologií řízeného protlaku, což znamená, že se vyhloubí asi 3 startovací jámy.
Na odbor životního prostředí MěÚ v Náchodě byla předložena žádost k vydání stavebního
povolení na výstavbu rozšíření stoky F splaškové kanalizace v lokalitě 11 RD.
Zahájili jsme jednání se správci sítí, příslušnými orgány státní správy a s vlastníky pozemků, které
budou dotčeny stavbou chodníku v trase základní škola – Teichmanovi pro zahájení územního
řízení, abychom výstavbu mohli realizovat v roce 2016.
Větrné počasí v minulém období nám značně poškodilo střešní krytinu na chatce u fotbalového
hřiště. Byla provedena oprava a náklady na ní budou částečně pokryty z pojistného plnění České
pojišťovny.
Josef Kačer, starosta

OKÉNKO ZŠ A MŠ HOŘIČKY: (převzato bez redakčních úprav)

více o škole na www.skolahoricky.cz

Projekt DEN ZEMĚ
Pranostika říká: „Březen za kamna vlezem, duben ještě tam budem“ – což pro naše žáky letos
neplatilo, neboť počasí nás obdařilo sluníčkem a teplem a my jsme mohli ve čtvrtek 23.4. oslavit DEN
ZEMĚ v přírodě. Ráno jsme si vysvětlili význam a vznik svátku a rozdělili jsme se do skupin, ve kterých
jsme cestou jarní přírodou plnili úkoly. Také jsme se dozvěděli, kolik odpadu se vyprodukuje na světě, jak
dlouho se rozkládají různé druhy odpadků, jak plýtváme a šetříme vodou..., ale hlavně jsme se dozvěděli,
jak odpad třídit a recyklovat.
Přípravou na tento den byla řada aktivit s tímto tématem spojená. A co jsme dělali? Sportovali jsme, třídili
odpad, uklízeli kolem školy, vyráběli jsme roboty na recyklaci odpadu, malovali jsme odpadkožrouty,
zkoumali jsme různé druhy našeho i exotického ovoce a zeleniny, vytvořili jsme koutek na vytváření
biohumusu pomocí žížal, seli jsme různá semínka, sázeli sazenice rostlin..., no prostě jsme si to užili.
děti a učitelky 1. stupně

Mateřská škola Hořičky oznamuje,
že zápis dětí bude probíhat
12.5.2015 od 8h do 12h.
Přijďte si prohlédnout školku, vyzvednout přihlášku a
učitelky vám zodpoví vaše případné dotazy.
Kritéria přijímání najdete na webu školy.
Těšíme se na vás!
Kontakt MŠ: 775 424 575. Případně ředitel ZŠ a MŠ: 774 879 020
web školy: skolahoricky.cz

ZOO Dvůr Králové n. L. tradičně netradičně
Tradičně – brigáda a vzdělávací program pro žáky 7. ročníku naší školy.
Letos vyrazilo 14 žáků s p. učitelkou ve čtvrtek 16. dubna.
Netradičně – pro děti, které jsou zvyklé na procházku po ZOO s rodiči.

PROČ?
Akci pořádáme každoročně na II. stupni ke Dni Země. Upravujeme cestičky, uklízíme výběhy.
Snažíme se přispět ke zlepšení životního prostředí ohrožených zvířat, aby se i každý návštěvník cítil dobře
a mohl pozorovat přirozené chování a život jako ve volné přírodě.
CO NÁS ČEKALO?
U vchodu do ZOO si nás vyzvedly zahradnice a přesunuli jsme se do prostoru pěšího safari. Po krátké
„bitvě“ o košťata, hrábě a lopaty jsme začali čistit prostory u lávky při výběhu žiraf, zeber, afrického
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skotu a nosorožců. Při skoro letním počasí jsme měli hotovo za 2 hodiny. Za odměnu jsme dostali volné
vstupenky do ZOO.
Vzdělávací program byl zaměřený na africkou savanu – prostředí nejtypičtější pro zvířata ve dvorské
ZOO. Pracovní listy s otázkami a úkoly nás zabavili a naučili jsme se hledat informace v terénu, protože
odpovědi byly přímo u výběhů zvířat.
A také jsme si užili spoustu legrace. Třeba focení u Viktoriiných vodopádů nebo honička na lanovém
hradu.
Návštěva ZOO byl příjemně strávený den, kdy jsme vyměnili školní lavice za výlet.
Mgr. Monika Zelinková, učitelka 2. st.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ZE ŽIVOTA OBCE
Poplatky ze psů. Ačkoliv jejich splatnost byla do konce března, je v naší obci ještě dost
pejsků, kteří mají stále status bezdomovce. Vyzýváme vlastníky těchto bezprizorních tvorů,
aby jejich pobyt v naší obci uhrazením poplatku legalizovali.
Hrobová místa. Když už byla řeč o poplatcích, upozorňujeme nájemce hrobových míst, že
v průběhu letošního roku uplyne desetileté období, na které byly uzavírány nájemní smlouvy
na hrobová místa. Příležitostně se tedy zastavte na obecním úřadu, abyste mohli uzavřít
smlouvy nové a uhradit tak i odpovídající nájemné.
Mobilní svoz velkoobjemových odpadů. Plníme slib, který jsme dali v minulém vydání
zpravodaje, a upřesňujeme místo a čas přistavení kontejneru v místních částech Hořiček:
- Mečov (u Gottsteinových) 9:00 – 9:30 hodin
- Křižanov (u hospody) 9:45 – 10:30 hodin
- Nový Dvůr (u Kábrtových) 11:00 – 11:30 hodin
Pro jistotu opakujeme výčet věcí, které budou přijímány: koberce, linolea, dětské autosedačky,
kočárky, lyže, sáňky, postele, matrace, stoly, židle, skříně, sedací soupravy a sanitární
keramiku (WC a umyvadla).
Test inteligence. S politováním musíme konstatovat, že při sběru velkoobjemového odpadu na
Hořičkách ve dnech 17. a 18.dubna někteří naši spoluobčané testem neprošli. Jak jinak si
vysvětlit, že se před kontejnerem objevila přístrojová deska z automobilu, kovový regál,
televizor, kuchyňské elektrospotřebiče a další? Ve výčtu věcí bylo jasně napsáno „dětské
autosedačky“ a ne „cokoliv z auta“. Je přece rozdíl mezi sedací soupravou z obýváku a
televizorem, který se zpravidla v tom obýváku nachází také. Linoleum z kuchyně neznamená,
že do kontejneru navalím i všechny rozbité elektrospotřebiče z oné kuchyně. Ach jo, boj
s větrnými mlýny je nekonečný…
Sběr nebezpečného odpadu. Jarní úklid si žádá „vymést“ z našich příbytků i ekologicky horší
haraburdí, než jsou sáňky, stoly, židle nebo prasklá umyvadla. Z tohoto důvodu bude v sobotu
16.května uskutečněn od 9:45 do 10:10 hodin v Křižanově a následně od 10:20 do 10:45 hodin
na Hořičkách sběr nebezpečného odpadu. Seznam věcí, které lze odevzdat, naleznete v letáčku
v příloze zpravodaje, na úřední desce nebo na internetových stránkách obce.
Hořičská pouť. Děti nemohou dospat, rodiče posilují domácí rozpočet, prarodiče odkládají
návštěvu lékárny, aby mohli šoupnout něco do kapsy vnoučatům. Takový je obraz dnešních dní
v očekávání věhlasné pouti. Den „D“ nastane v sobotu 23.května, kdy se můžete těšit i na
tradiční ohňostroj, a slzu nad končící poutí nebo prázdnou peněženkou potom můžete
zamáčknout v neděli 24.5.
Den dětí. Chcete-li strávit oslavu Mezinárodního dne dětí v katastrálním území Hořiček,
navštivte v neděli 31.května vilu Barbora. Začátek akce je v 11 hodin a těšit se můžete na
skvělou hudbu, bohatý program a možná přijde i … klaun.
(mn)
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FEJETON POD ČAROU:
HRAČKÁRNA
Slovník spisovného jazyka českého uvádí, že význam slova hračkárna je výrobna hraček. Ovšem my,
milovníci hraček, staří, mladí, mámy, tátové, babičky, dědové, velmi dobře víme, že to je prodejna, kam
se chodí za odměnu, krásně se tam sní, nebo vrací o desítky let zpět.
Při vší úctě k úspěchům čínské ekonomiky a k její schopnosti napodobit cokoliv a ve velmi krátkém
čase, nedám dopustit na staré, poctivé kousky – dřevěné kostky, plechový ZETOR s ručním řazením a
vlekem, autobus ŠL 11 s lankovým ovládáním nebo třeba model „embéčka“. Dnes zralé ženy při
vzpomínce na gumovou panenku Nánu jihnou, připalují jídlo na plotně nebo košili na žehlícím prkně,
ačkoliv současné holčičky by o tuto retro hračku ani okem nezavadily. A naši rodiče nebo prarodiče? Ti si
vystačili s dřevěnou káčou, vlastnoručně vyrobeným prakem nebo špalíkem zabaleným do hadříku. O
takové „panence“ mluvívala babička celý život. Při zhotovování nebo používání takových hraček se tříbila
manuální zručnost nebo technické povědomí. U zmiňovaného traktoru jsme se naučili výrazy jako
svorník, převodovka, rejd kola; na sajtně vleku byly zase karháky. S úsměvem vzpomínám na pískoviště,
na kterém jsem prožíval své první řidičské zkušenosti. Kousek prkna pod sebe, místo pedálů tři klacíky
zapíchnuté do písku, stejně tak jako „šaltrpáka“. A protože jsem jezdil s imaginárním autobusem, nesměly
samozřejmě chybět dva kamínky, kterými jsem otevíral a zavíral přední nebo zadní dveře. Současné
počítačové hry doplněné elektronickým volantem a pedály – to je jen slabý odvar našich hraček.
Dnešní doba nahrává kvantitě, ale nikoliv kvalitě. Výběr je obrovský a beztvaré fialové krávy nebo
plyšáci, u kterých nepoznám, zda se jedná o psa, králíka nebo medvěda, se na nás valí ze všech stran.
Místo pořádného modelu tatrovky jsou regály hračkáren (nebo asijských obchodníků) narvány rádoby
autíčky, které mají místo světel oči, na kapotě ústa a hýří barvami, které by na svůj vůz nepoužil ani
žluťásek Daniel Nekonečný. V minulosti tolik oblíbený a ve své podstatě půvabný robot Emil byl
degradován na potvory, které v sobě mají takový fiktivní zbrojní arzenál, co by reálně spolehlivě zničil
město velikosti České Skalice.
Samostatnou kapitolou je potom materiál použitý při výrobě hraček. Chemické utrejchy použité při
výrobním procesu nezná ani čínský „technolog“, natož samotný obchodník. Jímá mne hrůza už jen při
čtení norem, co by se mělo před uvedením na trh testovat: formaldehyd, primární aromatické aminy,
barviva, konzervační látky, rozpouštědla, změkčovadla … No prostě hnus. Řekněte sami, nebyly ty
dřevěné kostky, plechový ZETOR nebo model „embéčka“ tak nějak lepší?
(mn)
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KOUZELNÉ BABIČKY PLETAŘKY – rok poté
Rok se s rokem sešel a mně se dostal do rukou článek broumovského svazu žen, ve
kterém autorka bilancuje množství upletených ponožek pro nemocnice, domovy
seniorů nebo domovy s pečovatelskou službou. Devět babiček, které věnovaly této
bohulibé činnosti nejvíce času, bylo odměněno pamětním listem. Věřte, nevěřte,
upletly celkem 769 párů ponožek, přičemž pomyslné výsledkové listině vévodila
rekordmanka s 250 páry! Rád bych také přispěl svojí troškou do mlýna, leč pletu
občas pouze nohama, a tak jediné, co mohu pro dobrou věc udělat, je zopakování prosby o věnování
nepotřebných zbytků vlny. Pokud se ještě nějaké to klubíčko nachází na dně skříně a již neplánujete jeho
zpracování, doneste ho, prosím, na obecní úřad. Jak je patrné z předchozích řádků, pracovitých rukou je
stále dost a studených nohou jakbysmet. Děkuji.
(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 - 226 ks.
Výtisky jsou neprodejné a slouží k bezplatnému informování občanů.
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