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SLOVO STAROSTY:
S potěšením vám mohu oznámit, že přes v březnu schválený rozpočet obce ve výši
5 mil. Kč, počítající s nižšími příjmy, dané nižší výkonností ekonomiky ČR, se nám jej
i letos podařilo posílit o dotaci z Programu obnovy venkova, což nám umožní realizovat
i v tomto roce další akce a opravy včetně odkládané komunikace „Pořadová“. Z 81
žadatelů se obec dostala mezi 22 „vyvolených“ a obdržená částka je ve výši 400 tis. Kč.
V současné době
tedy probíhá poptávkové řízení na dodavatele opravy této
komunikace. Dále máme v plánu vybudovat chodník před Severýnovými, aby školní
děti nemusely při cestě do školní jídelny chodit po přilehlé komunikaci. Při těchto
akcích se nabízí i částečná oprava komunikace před křižovatkou u čp.18 (p. Tylšová),
kde bude nejprve nutné svést dešťovou vodu do kanalizace a následně ji opravit.
Pracovní ruch na Hořičkách v současné době je způsoben hlavně dvěma akcemi. A
sice výkopovými pracemi pro Telefonicu , kdy je vyměňován poškozený podzemní
kabel a výměnou sloupů NN směrem na Kalousov s odbočkou k Hillerovým, spojených
s rekonstrukcí světel veřejného osvětlení. Obec na tuto opravu bude muset vynaložit
částku cca 250 tis. Kč. Obojí práce se blíží k samému závěru, poté budou plochy po
výkopech upraveny (snad do původního stavu), tak jak to v současné době dokončuje
firma Elektrocomp na Nových Dvorech po kabelizaci NN a výměně veřejného osvětlení
provedené na konci roku 2009.
Pokračuje projektování průtahu komunikace II. třídy přes Hořičky směrem na
Křižanov, zároveň s tím je projektován chodník od základní školy k Teichmanovým.
Prozatím platí nadále termín realizace v roce 2012 s tím, že bude nutné jednat s VaKem
Náchod, aby zároveň s touto akcí proběhla rekonstrukce vodovodního řadu v tomto
úseku.
V současné době dále jednáme o směně a odkupu pozemků v lokalitě pod
Vondráčkovými, kde by měla pokračovat další výstavba RD a stávající obecní
komunikace nemá pro příští potřebu dostatečnou šíři. Jednáme i majetkových
záležitostech vzhledem k uvažované opravě zvonice a snaze získat dotaci z Ochrany
kulturního dědictví na opravu vitráží hřbitovní kaple. O dotaci rovněž budeme usilovat
(a čekáme až bude vypsán příslušný program MŽP) na případné zateplení budovy ZŠ.
Nadále pokračují práce kolem kanalizace obce. Průběžně jsou vyřizována stanoviska
jednotlivých orgánů a organizací ke stavebnímu povolení, které nezbytnou podmínkou
podání žádosti o dotaci. Bohužel říjnové kolo pro podání žádosti na dotaci z Programu
rozvoje venkova nebude pro předchozí velký převis zájemců vyhlášeno a dle informací
na SZIFu by měl být další termín podání žádosti stanoven na únor až březen 2011.
Na posledním zasedání ZO bylo schváleno podání žádosti o dotaci na „Pořízení,
aktualizaci a digitalizaci územních plánů obcí“na částku 70 tis. Kč. Tato dotace nám
byla schválena. V nejbližším období proto počítáme s vypsáním poptávkového řízení na
zpracování územního plánu obce. V současné době upřesňujeme podmínky, jejichž
splnění je nutné, abychom dotaci nemuseli vracet a termíny konečného kompletního
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zpracování ÚP. Tímto vás všechny vyzývám, abyste předkládali návrhy a požadavky na
případné změny územního plánu a reálné návrhy eventuelně mohly být zapracovány do
těchto nových plánů.
Termín ukončení podání těchto návrhů bude oznámen ve vývěskách obce a na
webových stránkách www.horicky.cz , předpokládaný termín je do konce srpna t.r.
Věnujte tedy těmto podáním náležitou pozornost, neboť další změny ÚP budou dělány
až po delším časovém období.

ŽIVOTNÍ VÝROČÍ:
Marie Macenauerová, Hořičky
87 let
Marie Grosspitschová, Hořičky
82 let
Helga Borůvková, Hořičky
82 let
Marie Žďárská, Hořičky
81 let
Ludmila Menclová, Hořičky
80 let
Josef Možiš, Křižanov
80 let
Jenovéfa Janoušková, Křižanov
70 let
Přejeme životní pohodu a mnoho zdraví do dalších let!

OSTATNÍ:
OTEVÍRACÍ DOBA V PRODEJNĚ POTRAVIN
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
sobota

7,15 – 16,00
7,15 – 15,00
7,15 – 16,00
7,15 – 15,00
7,15 – 17,00
7,15 – 11,00

(aktualizovaný přehled všech úředních, ordinačních hodin a provozních dob je na www.horicky.cz)

Dovolená praktického lékaře
Ve dnech 7. – 15.7.2010 jsou zrušeny ordinační hodiny MUDr.Mackoviče.
Akutní případy řeší MUDr.Kokeš Jiří, Česká Skalice, mobil: 608 938 893.

OKÉNKO ZŠ A MŠ HOŘIČKY (převzato bez redakčních úprav)
Dětský sportovní den v Havlovicích
Dnešní ráno (11.6.) bylo výjimečné. Neloudala jsem se do školy jako vždycky, ale
pospíchala jsem. Však jsem také měla proč. Dnes jsme se totiž neučili, ale slavili jsme
náš svátek – Den dětí. V 7 hodin ráno přijel bus, do kterého jsme se s radostí všichni
namačkali. Ještě, že jsme nejeli daleko. Cílem naší výpravy byl sportovní areál v
Havlovicích, kde na nás čekalo velké sportovní zápolení. V první disciplíně – skoku do
dálky - jsem byla jednička. Hod do dálky – docela ušel. Zato běh na 50 metrů byl
propadák. Svítilo sluníčko a bylo hrozný vedro. Naštěstí hned vedle byl stánek s
občerstvením, kde jsem si hned ráno koupila nanuka. To jsem ale neměla dělat! Protože
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po zběsilé jízdě na kolotoči se mi udělalo blbě. Tak jsem se to snažila rozchodit a na
posilněnou jsem si dala párek v rohlíku. S kečupem!
Po 10 hodině vypukl turnaj ve vybíjené s Havlovicemi. Bojovala jsem jako lev až do
samého konce, ale škoda. Nevyšlo to. Nevadí. Budu trénovat a příští rok jim to
nandáme.
S holkama jsme si šly odpočinout na průlezky. Pak jsme si zahrály minigolf a plážový
volejbal. Ten bílej píseček byl jak od moře!
Za ten úspěšný skok do dálky jsem získala zlatou medaili a lízo. A kámoška byla druhá.
Na autobus jsme přišli tak akorát. Cesta na Hořičky byla děsná. Potili jsme se jak ... Jo,
a jeden prvňáček dokonce usnul. Hm, ale stejně to bylo supr. Těším se na příště.
Nadšená účastnice dětského dne
Naše exkurze v Úpici a Odolově
Ráno jsme přišli do školy a paní učitelka nás seznámila s cílem naší exkurze. Cesta
autobusem rychle uplynula.V Úpici jsme si šli prohlédnout školu bratří Čapků. Paní
učitelka nám zadala úkol: přečíst si pamětní desku, která visela na poště. Na desce bylo
napsáno, že se zde odehrával děj Pošťácké pohádky. Páni policisté nám ukázali
zbrojnici, garáž a klubovnu s tělocvičnou.Cesta do Odolova byla velmi krátká.
Prohlídka budovy Záchranné báňské služby v Odolově byla zajímavá. Paní učitelka nás
rozdělila do dvou skupin - chlapci a děvčata. My děvčata jsme šla do napodobeniny
cvičební šachty v dolech, kde jsme si to užily. Jeden ze záchranářů nám vyprávěl vše o
jejich práci. Návrat do školy byl dlouhý. Jeli jsme přes: Úpici, Havlovice, Libňatov,
Křižanov a Hořičky. Exkurze se nám moc líbila.
Karolína Kábrtová, 4.tř
Pohádkové spaní ve škole
Ze čtvrtka 29.4. na pátek 30.4. se konalo dlouho očekávané spaní ve škole. Tato akce
se konala ve třídách a na zahradě. O půl páté jsme přišli do školy a dali jsme si do tříd
tašky. Potom jsme šli na zahradu a tam nám paní učitelky řekly něco o soutěžích a o
celém programu. Pak jsme se rozlosovali do družstev a šli jsme soutěžit. Naše družstvo
bylo modré. Na zahradě bylo pět stanovišt po dvou úkolech. Sbírali jsme Zlatovlásčiny
korálky, loupali jsme perníčky, běhali po pohyblivém chodníku, poznávali jsme po
hmatu různé předměty, prolézali jsme čertím strachovým pytlem atd. Když jsme soutěže
dokončili, tak jsme šli k ohni, opékali jsme buřty a zazpívali jsme si táborové písničky.
Po opékání jsme se vrátili do školy. Tam jsme se převlékli do pohádkového převlečení.
Když jsme byli oblečeni, šli jsme do 2. a 4. třídy a tam jsme tancovali. Po ukončení
tancování jsme si umyli zuby a šli spát. Přišli k nám ale prvňáci a bylo po srandě. Ale
my jsme stejně hned neusnuli. Když jsme už měli dávno spát, tak pro nás paní
učitelky pekly perník a přitom nás chodily napomínat, abychom už konečně spali. Naše
paní učitelka na nás byla patnáctkrát. Ráno jsme se probudili brzy a byli jsme dost
nevyspalí. Složili jsme si věci a šli jsme se do jídelny nasnídat. Ke snídani jsme si
mohli vzít chleba, marmeládu, tvaroh s pažitkou a mohli jsme si vzít i čaj. Když jsme
dojedli, tak jsme šli do třídy a ještě jsme psali pohádkový test. Potom bylo vyhlášení
výsledků celého soutěžení. Po svačině jsme šli do knihovny a tam jsme hledali knížky
od různých spisovatelů, např.od Boženy Němcové. Byly bychom rády, kdyby se tato
akce opakovala, hlavně spaní, protože jsme zažili spoustu legrace.
Vyprávěly Simona Burešová a Mína Dusová, 5.třída

© OBECNÍ ÚŘAD HOŘIČKY

3

FEJETON POD ČAROU:
TAKOVÉ TO DOMÁCÍ SPORTOVÁNÍ
Parafrází na známou televizní reklamu o domácím žvýkání si dovoluji uvést zvolené
téma. Forem domácího sportování je poměrně široká škála, jejíž velikost je úměrná
věku cvičence, ročnímu období a duševnímu rozpoložení.
Dětství samo o sobě podporuje jakoukoliv pohybovou aktivitu. První tréninky
absolvujeme již v dětských postýlkách, kde neúnavně okopáváme „žbrdlení“, abychom
se domohli vytoužené pozornosti, tvrdošíjně odhazujeme pískací hračky a různá
chrastítka do rekordních vzdáleností a vzteklým pláčem posilujeme plíce i mezižeberní
svalstvo. Jakmile opustíme nedobrovolné vězení (tedy postýlku), nastává druhá fáze
tréninku. Začínají se otvírat obzory, vzdálenosti se zkracují. K tomu nám dopomáhají
různá chodítka, koloběžky, kola nebo šlapací autíčka. Od postýlky ke stolu to již docela
odsejpá, od garáže k plotu není potřeba celá desetiminutovka. Tito malí sportovci
nemají ještě pojem o čase a chtěli by trénovat bez přestávky. Sníh pro ně není
překážkou, přibrzdí je snad jen prořezávající zuby nebo vysilující horečka.
Plynule se přenášíme přes školní léta až do puberty. Mladá těla nabitá energií
poletují po sportovištích jako klíčkem natažená autíčka. Tu sotva uskočíme před
cyklistou, který pospíchá na fotbalové hřiště, jindy zase obdivujeme svistot koleček
inlajnových bruslí nebo skejtových prken. Ba ani zimní období nepůsobí výraznější
změnu ve sportovním harmonogramu. Na řadu přichází brusle, lyže nebo pekáče a snad
jen dřívější západ Slunce nebo písemka z matematiky či dějepisu přinutí mladého atleta
přijít dříve domů.
První absence v tréninku přichází tak až v dospělosti. Život nám staví do sportovního
snažení různé překážky. Jednou to je péče o nemocné dítě, podruhé neodkladné
pracovní povinnosti. Pohybové aktivity se redukují zejména na víkendy. Ve svém okolí
tak můžeme právě ve volných dnech sledovat zvýšený pohyb stále ještě odhodlaných
sportovců. Uvolněné vazy jsou fixovány různými ortézami, uvolněná bříška zase pružně
stahujícími trikoty. Ani zimní období ještě nepůsobí sportovním amatérům výraznější
problémy a lyžařská střediska se tak mohou těšit na potomky Krakonošových lyžníků.
K výraznější změně tedy dochází až ve středním věku. Pohodlí začíná vítězit nad
pevnou vůlí, pláště kol začínají puchřet, nože bruslí a hrany lyží pokrývá koroze.
Volíme méně devastující sportovní aktivity – rotoped, činky a procházky. Mají
samozřejmě své výhody; můžete cvičit v klidu domova. Stejně tak se však toto plus
může obrátit v mínus. Pokud totiž dojedete někam 20 kilometrů na kole nebo na
běžkách, je zřejmé, že ve většině případů onu vzdálenost musíte ujet i nazpět. Smutnou
výjimkou jsou samozřejmě zásahy Horské služby apod. Jestliže však po deseti minutách
jízdy na rotopedu zazvoní návštěva, nemůžete ve dveřích vysvětlovat, že přijedete až za
30 minut. Lékaři ale pochopitelně jásají i nad těmito omezenějšími sportovními
aktivitami.
Bohužel s přibývajícím věkem se i z rotopedů a činek stává pouhý domácí inventář,
který slouží jako stojan na oblečení nebo těžítko, aby ze stolu na terase neodlétly
noviny. Sport se začíná omezovat na ranní rozcvičku sestávající se z pohupování na
špičkách, několikerého vzpažení (pokud to artróza ramenních kloubů dovolí); venčení
psa nebo nákup pečiva je vydáván za zdravotní procházku. Od postele ke stolu to již
tolik neodsejpá, od garáže k plotu je potřeba i celá desetiminutovka.
Každý věk má ale i svou přívětivou tvář. Mladík oběhne bez výraznějšího zadýchání
několikrát fotbalové hřiště, jeho táta je na vrcholu pracovní kariéry a děda? Ten jim
oběma rozvážným hlasem vypráví, jak za mlada běhal za děvčaty a jak ho ve fabrice
udělali ve čtyřiceti mistrem. A tak to má být.
(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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