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Přejeme životní pohodu a mnoho zdraví do dalších let!
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SLOVO STAROSTY (převzato bez redakčních úprav)
Na budově pošty byla provedena oprava vnějších omítek na západní straně, kde se v loňském roce
provedlo osazení nových oken. Zvolené barevné provedení velmi dobře navazuje na barevnost fasády
z roku 1936, kdy byla tato budova postavena. V současné době probíhá oprava balkonu na přední straně
budovy a následně se provede rovněž oprava omítek na jeho římsách a podhledu.
Kolem budovy obecního úřadu a knihovny byla provedena rekonstrukce chodníku a při těchto pracích
bylo zjištěno, že dešťové svody ze střechy jsou neprůchodné a končí neznámo kde. Bylo položeno nové
potrubí, které zajistí odvod vody do kanalizace, která je podél silnice.
Byla provedena rekonstrukce křižovatky silnice II/304 s místní komunikací. V současné době manželé
Lendělovi pracují na rekonstrukci plotu a po vybudování podezdívky bude následně dokončen chodník,
úprava a zatravnění přilehlého prostranství.
Byly zahájeny práce na úpravě prostranství za budovou základní školy čp. 71, kde se provedla 1. etapa
opravy chodníku a probíhají přípravné zednické práce na výměnu oken. Ta bude provedena v 2. polovině
května a následně o prázdninách firma Vrapo dokončí opravu fasády. Školní budova tím bude
nepřehlédnutelnou stavbou ve středu obce.
Byla uzavřena smlouva o dílo se zhotovitelem BSS Broumov na výstavbu splaškové kanalizace stoka F2
v lokalitě 11 RD od meliorační struhy k rodinnému domku pana Řezníčka čp. 140. Práce budou zahájeny
začátkem května.
Byla předložena žádost na MěÚ Česká Skalice, odbor výstavby a ŽP o vydání územního rozhodnutí na
výstavbu chodníku v trase budova ZŠ čp. 71 – odbočka na Kalousov. Chodník bude probíhat po levé
straně silnice ve směru na Křižanov a bude navazovat na stávající silniční obrubník, šířka chodníku bude
150 cm. V některých úsecích chodník zasáhne do přilehlých pozemků jednotlivých vlastníků a z tohoto
důvodu budou provedeny přeložky oplocení. Stavba bude rozdělena na 2 etapy. V letošním roce
přeložení oplocení a v příštím roce výstavba vlastního chodníku. Na jeho výstavbu předložíme žádost o
finanční podporu Státní fond dopravní infrastruktury, který bude přijímat žádosti konzultativním
způsobem v závěru letošního roku.
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Správa silnic Královéhradeckého kraje uskutečnila na obecním úřadě kontrolní den týkající se opravy
silnice III/3044 v trase křižovatka základní školy čp. 71 a křižovatka na Mezilečí. V letošním roce se
pravděpodobně provede 1. část od ZŠ po odbočku k areálu ZD a v příštím roce se oprava dokončí.
V měsících červen – červenec připravuje VaK a.s. Náchod rekonstrukci hlavního vodovodního řadu, který
je uložen na okraji silnice po pravé straně ve směru do Chlístova. Rekonstrukce bude v trase od budovy
ZŠ čp. 71 k Tlapákovým čp. 87 včetně domovních přípojek. Práce bude probíhat za provozu technologií
řízeného protlaku.
V návaznosti na zpracovanou projektovou dokumentaci na výstavbu požární zbrojnice nám vydal MěÚ
Česká Skalice, odbor výstavby a ŽP stavební povolení. Celková stavba je finančně značně náročná, a
proto byla výstavba rozdělena na 2 etapy. V 1.etapě výstavba vlastních garáží pro dvě požární vozidla a
sklady pro uložení materiálu, ve 2.etapě výstavba zázemí včetně příslušenství.
V rámci dotačního titulu MV jsme předložili žádost o finanční podporu Generálnímu ředitelství
hasičského záchranného sboru ČR. Rozpočet na výstavbu garáží je ve výši 4.021 tis. Kč a byla nám
přiznána podpora ve výši 2 mil. Kč, což je 50% maximálně stanovené výše podpory.
19.4.2016 navštívil naši obec hejtman KHK p. Lubomír Franc, seznámil se s projektovou dokumentací,
prohlédl si stávající garáže včetně požární techniky, kterou máme k dispozici. Přítomni byli Miroslav
Teichman a Miroslav Mertlík a několik dalších členů naší JPO. Hejtman přislíbil, že i KHK přispěje na
výstavbu garáží finanční částkou ze svého rozpočtu.
Podmínkou získání dotace je, že stavba musí být dokončena v letošním roce. V současné době se
dokončuje prováděcí projektová dokumentace, následně bude zahájeno výběrové řízení na zhotovitele. Na
GŘ HZS ČR musíme v co nejkratší době předložit řadu dokladů, které musíme zpracovat za spoluúčasti
různých dodavatelů a následně nám bude vystaven protokol o registraci a potvrzena finanční podpora.
Čeká nás řada administrativních prací, které musíme zvládnout. Naším cílem je do konce roku garáže pro
požární vozidla dokončit.
V průběhu diskuse byla řešena i problematika technického stavu požárního vozidla Liaz z roku 1970.
Firma Votroubek Rychnov nad Kněžnou v polovině května zahájí práce na uložení zemního kabelu NN
ke stavebním parcelám v lokalitě Pořadová.
Připomínáme, že obec včetně místních částí má platný územní plán, který obsahuje zásadní kritéria pro
rozvoj obce a stanoví, které lokality jsou určeny pro zástavbu RD příměstského typu a které pro zástavbu
RD venkovského typu smíšeného. Doporučujeme vlastníkům, kteří uvažují své pozemky určené
k výstavbě RD prodat, aby si ověřili podmínky napojení na místní komunikace a napojení na stávající sítě
infrastruktury.
Připomínáme, že v termínu 17. – 18. 6. 2016 se opět uskuteční Folklorní festiválek a 15. – 16. 7.2016
další ročník Dřevořezbáři s motorovou pilou.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

více o škole na www.skolahoricky.cz

Mateřská škola Hořičky oznamuje,
že zápis dětí proběhne
18.5.2016 od 8h do 12h.
Na zápis s sebou přineste vyplněnou přihlášku potvrzenou
dětským lékařem a dále pak žádost o přijetí do MŠ.
Oba formuláře si můžete vyzvednout předem ve školce.
Těšíme se na vás!
Kontakt MŠ: 775 424 575. Případně ředitel ZŠ a MŠ: 774 879 020
web školy: skolahoricky.cz
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Duben na 1. stupni
Na začátku měsíce jsme dostali díky projektu Ovoce a zelenina do škol, který je na naší škole realizován,
dárek v podobě čtyř ochutnávkových košů, v kterých bylo mnoho druhů zeleniny a ovoce. No - a co jsme
dělali? Ochutnávali, vědecky zkoumali, popisovali, vařili a sázeli. Některé exotické druhy například
naschi, gallia, kumquat, piel de sapo atd. jsme viděli poprvé, proto jsme je museli prozkoumat, ochutnat a
pozjišťovat důležité informace, jak se pěstují, kde a na co se používají. Jelikož jsme dobří kuchtíci, tak
jsme si na závěr uvařili různé mňamky, které jsme si krásně naservírovali a vzájemně ochutnávali. Skoro
všichni doma podle receptů, co jsme si rozdali, večer rodičům uvařili. Jen tak dál...
Ke Dni Země jsme prožili nádherné a poutavé vyprávění s ukázkami sov a dravců, které se nám všem moc
a moc líbilo, že bychom mohli pokračovat v přednášce celé dny. Všichni jsme si ponosili Rozárku z
pohádky Tři oříšky pro Popelku, dověděli jsme se spoustu informací o sovách a také teď již všichni víme,
jak zvláštně voní fretka. Nakonec jsme si všichni pohladili holoubí miminko a s potleskem jsme se
odebrali do svých tříd. Učit se nám už ale vůbec nechtělo, věříte?
Pohádku Zlatovláska snad každý zná, a i my jsme ji měli ve škole možnost vidět v podání loutkoherecké
společnosti Kašparových z Miletína, kterou nám zařídil OÚ Hořičky a OPS Pechanec. Mockrát děkujeme
za pohádkové dopoledne, při kterém jsme si mohli loutky půjčit, vyzkoušet a také nějakou tu zlatou rybku
vylovit. Nakonec jsme si vyzkoušeli i hraní za kulisami a pronikli jsme do tajů hereckého zákulisí. Více
takových akcí!
Kdo nebyl v sobotu 23. dubna v Ratibořicích na Ovčáckých slavnostech, o mnoho přišel. Proč? Protože tu
měly děti z 1. stupně dvě velká vystoupení tanců, která po celý školní rok trénují a je nutno dodat, že je
umí moc dobře. Vystupovali jsme v 11 a ve 13 hodin a počasí nám i přes velkou nepřízeň nakonec přálo.
Paní učitelka A. Drahoňovská pro děti sehnala sladké občerstvení a mezi vystoupeními jsme si prošli
stánky, poslechli si krátkou přednášku o včelách, ochutnali různé druhy medů a prohlédli si Babiččino
údolí. Jelikož se tanečky hodně líbily, máme již domluvené další tři akce, kde budeme vystupovat. Ještě
musíme jednou moc poděkovat rodičům, kteří nám ve svém volném čase pomáhali.
No a co nás čekalo na konci měsíce? Čarodějnice a především „stavění májky“ v sobotu v 16 hodin u
velkého hřiště na Hořičkách, kde opět vystoupil náš taneční kroužek s krásným country tancem. Věříme,
že jste se bavili stejně jako my.
učitelky 1. stupně

Okresní kolo OVOV
V úterý 12.dubna odjela skupina 21 sportovců z naší školy do Police nad Metují. Konalo se tam okresní
kolo OVOV – tj. Odznak všestrannosti olympijských vítězů („Desetiboj“). Pro okresní kola je volena
kratší varianta – pětiboj. Konkrétně: trojskok z místa, hod medicinbalem vzad, skákání přes švihadlo,
kliky a dribling – vše ve formě dvou minutového testu.
Hořičky reprezentoval tým složený ze 4 děvčat a 4 chlapců (podmínkou byl rok narození 2002 až 2005).
Dále za nás soutěžilo 13 žáků v kategorii jednotlivců.
Vzhledem k nepříznivému počasí se akce uskutečnila ve sportovní hale vedle základní školy. Po urputném
boji nakonec naše družstvo obsadilo 3. místo, v jednotlivcích získala Denisa Hamříková 1. místo a
Vojtěch Skuhravý 3. místo. Do krajského kola se kromě Denisy probojovala ještě děvčata z 8. ročníku –
Pavla Hoffmanová a Valerie Galuščáková.
Poděkování patří všem našim reprezentantům a postupujícím přejeme v krajském kole v Hradci Králové
na konci května hodně štěstí a vyladěnou sportovní formu!
za sportovní komisi 2. st. Iveta Faltová
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ZE ŽIVOTA OBCE
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Rodiče, bděte! Šokujícím překvapením posledních dnů se stal nález injekčních stříkaček a
k nim patřícího nádobíčka ve volné přírodě (je asi zbytečné naznačovat, že se nejednalo o
nádobíčko pro panenky). Možná jsme si všichni ještě nedávno alibisticky namlouvali, že
takové svinstvo na Hořičky nedorazí, že patří pouze do televizního zpravodajství z velkých
měst. Opak je pravdou. Strašidlo velmi vážných zdravotních rizik vstoupilo do katastru
Hořiček. Na tomto místě je asi zbytečné apelovat na majitele injekčních stříkaček, aby se raději
věnovali ušlechtilejším zájmům v podobě přespolního běhu, hry na lesní roh nebo kroužku
ručních prací. Tato snaha by díky hormony ovlivněné duševní nerovnováze zřejmě padla na
neúrodnou půdu. Kde by se ale mohlo semínko uchytit a vzklíčit, to jsou rodiče. Zajímejte se,
prosím, o své ratolesti úměrně rizikům z jejich věku vyplývajícím. Nesmyslné blábolení o
tajemných postavách, rozpíchané předloktí či jiné části těla, nevysvětlitelné ztráty peněz a
zájmu o cokoliv, to jsou jen některé z varovných signálů, které by normální rodič neměl
přehlédnout. Velmi obezřetní by měli být ale i rodiče malých dětí. Pečlivě hlídejte, na co chtějí
Vaše zlatíčka sáhnout na zemi. A tak ještě jednou velmi prosím, rodiče, bděte!
Severní Korea. Nejedná se o politický komentář k nedávnému odpálení balistické rakety ze
severokorejské ponorky, nýbrž o apolitickou pozvánku na přednášku se stejným názvem.
Nechte se provést touto zemí pohledem turisty a přesvědčete se o sloganu na pozvánce „Návrat
do padesátých let“. Postřehy z devítidenní cesty doplněné o 1,5hodinový film Vám bude
vyprávět turista Luděk Rudiš. Skok do minulosti můžete učinit v úterý 17.května 2016
v obřadní síni našeho obecního úřadu. Přednášku pořádá obecně prospěšná společnost
„Pechanec“ a začátek je v 18:30 hodin. Nechcete-li riskovat stání na chodbě nebo sezení na
doneseném skládacím sedátku, zajistěte si místenku na obecním úřadu, počet míst je omezený.
Poslední informace na letáčku praví, že vstupné je dobrovolné.
Putovní obecní vlajka. Blíží se čas dovolených i četných výletů, a tak bych Vás chtěl touto
cestou opět požádat o spolupráci na zajímavém projektu „Obecní vlajka v ČR, Evropě i ve
světě“. Na našem webu se pomaličku polehoučku objevují snímky (některé i hodně exotické),
na kterých je nejdůležitější přítomnost vlajky Hořiček. Nenutíme Vás zvěčňovat své obličeje
vedle vlajky a být tak viditelný celému světu. Navlékněte náš obecní symbol na větvičku,
zatižte kamenem, nechte ho podržet některému místnímu obyvateli (ten by se divil, kdyby se
nalezl na internetu), nebo ho přichyťte kolíčky na pracovní dvoukolák hanojské zahradnice.
Vlajka v malém provedení je k dispozici na obecním úřadu. Děkujeme.
(mn)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

FEJETON POD ČAROU:
HOMO STULTUS
Vývoj lidstva začal u člověka zručného (Homo habilis), postupně jsme se propracovali od člověka
vzpřímeného (Homo erectus) až k člověku moudrému (Homo sapiens). Ale Homo stultus? Ne, nejedná se
o zapomenutou vývojovou fázi člověka, spíše o nově objevenou nebo definovanou. Když po mírné zimě
vyrazili pracovníci správy a údržby silnic s modrými igelitovými pytli opět na sběr odpadků do okolí
vozovek, bylo mi z toho smutno. Pytle mezi Heřmanickým Dvorem a Českou Skalicí byly tak velké a
jejich četnost podél cesty tak vysoká, že kdyby napadl neočekávaně sníh nebo padla mlha, mohli bychom
se podle nich orientovat stejně dobře, jako turisté v Krkonoších podle orientačních tyčí.
V tu chvíli jsem si přál, aby odpad uměl létat a vrátit se svému majiteli domů, nejlépe přímo do postele.
A docela mne rozesmála představa, kterak si hříšník uléhá večer na své lůžko a ejhle! Co ho to tlačí do
levého boku? Aha, prázdná PET láhev. Otočí se na druhý bok, ovšem tam mu na žebra útočí krabička od
cigaret. Do nohou postele se posunout nemůže, tam už je ojetá pneumatika. Zoufale sebou praští nazad a
mezi půlky si zapichuje střep od rozbité pivní láhve. A cože je to ten Homo stultus? No přece člověk
hloupý!
(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 - 240 ks.
Výtisky jsou neprodejné a slouží k bezplatnému informování občanů.
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