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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
na začátku roku 2009 mi dovolte Vám všem popřát zejména mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti
v osobní, ale i pracovní etapě života. Rok 2009 určitě nebude jednoduchý. Ze všech médií slyšíte slova
o krizi ekonomiky, o jejím přehřátí, o snižování výroby nejen v průmyslu, ale i v zemědělství a
ostatních sférách a dopadech na jednotlivé obyvatele. Nepochybně se to bude týkat i nás v ČR. Řada
podniků a institucí od nejvyšších až po ty malé bude muset určitě přijmout účinná úsporná opatření, aby
se s touto situací vyrovnala. Proto přeji Vám všem, aby se každému podařilo tyto nepříznivé vlivy
překonat.
Pokud se týká záležitostí obce, proběhla v měsíci listopadu a prosinci dvě zasedání zastupitelstva
obce. Na těchto jednáních bylo projednáno čerpání rozpočtu k 31.10.2008, výhled plnění v příjmové a
výdajové oblasti do konce roku a následně zpracováno a schváleno rozpočtové provizorium na rok
2009. Toto provizorium slouží k financování běžného provozu obce v období, než bude projednán a
schválen rozpočet na rok 2009. Předpokládám, že tento rozpočet bude jedním z hlavních bodů
únorového zasedání zastupitelstva obce.V tomto termínu budeme snad mít více informací k sestavení
jak příjmové tak i výdajové části rozpočtu.
V souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech byly ve spolupráci s finančním výborem
zpracovány rozpočtové výhledy pro roky 2010 a 2011. U obou jsou předpokládány ve výši cca 5 mil.
Kč. Projednávána byla i výroční zpráva příspěvkové organizace ZŠ a v této souvislosti i rozpočet ZŠ.
Příspěvek obce na provoz školy v roce 2009 byl schválen ve stejné výši jako v roce 2008 a činí 1300
tis. Kč. Jedním z úkolů, který chceme v ZŠ v roce 2009 řešit, je úspora nákladů na elektriku a plyn
zpracováním energetického štítků budov a nalézt místa, kde eventuelně vynaložené investiční náklady
budou mít nejvyšší efektivitu, návratnost.
Na jednáních zastupitelstva obce byly odsouhlaseny inventarizační komise k provedení inventur
majetku obce. Členové těchto komisí jsou zárukou, že tyto budou provedeny řádně, zodpovědně a
v souladu se zákonem o účetnictví a vnitřními směrnicemi. Na jednáních byli přítomní seznámeni dále
s činností DSO Stráně a DSO Úpa v roce 2008, s čerpáním rozpočtů, s vyúčtováním dotací na
zakoupený mobiliář a dopravní značení a s návrhem rozpočtů na rok 2009.
Tak jako v prosinci 2007, tak i v prosinci 2008 jsme podali žádost z Programu obnovy venkova. Pro
rok 2009 na opravy místních komunikací a chodníků. Jsem realista, takže nepředpokládám, že získání
dotací v roce 2009 bude jednoduché (viz úvod tohoto článku). V roce 2008 jsme obdrželi dotace a
granty na projekt kanalizace, dostavbu hřiště, na úpravu veřejného prostranství a činnost SDH (neuspěli
jsme pouze se žádostí na přístavbu základní školy - v prosinci 2008 jsme proto předložili žádost do 2.
výzvy na rok 2009). Přesto v návrhu rozpočtu na rok 2009 počítáme, že část výdajů vynaložíme na
opravu chodníků a úpravu komunikací i v případě, že požadované dotace nebudou poskytnuty.
V oblasti postupu odkanalizování obce proběhlo dne 5.1.2009 na MěÚ Česká Skalice jednání
k územnímu řízení. Nyní budeme žádat o zařazení této akce do Seznamu akcí na Ministerstvo
zemědělství.
Závěrem mi dovolte ještě jednou Vám popřát vše nejlepší v roce 2009 a ať se Vám splní co nejvíce
přání a předsevzetí, která si na začátku roku každý dává.
ing. Zdeněk Brož, starosta
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ŽIVOTNÍ VÝROČÍ:
Věra Brázdová, Hořičky

75 let

Přejeme životní pohodu a mnoho zdraví do dalších let!

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

ZŠ a MŠ Hořičky pořádá zápis dětí do 1. ročníku
(s překvapením)!
Kde? Budova 1. stupně školy.
Kdy? V úterý 20. ledna 2009 od 13h do 17h.
Rodiče s sebou vezmou rodný list dítěte.
Těšíme se na vás!!
Čtyři měsíce žáci i učitelé připravovali akci Vánoční balíček nejen scének a písniček
(článek, který vyšel 16.12.2008 v Náchodském deníku na straně 8 v rubrice Náchodsko)
Dvanáctý prosinec byl pro žáky a učitele ZŠ a MŠ Hořičky velkým dnem. Vyvrcholila totiž
jejich téměř čtyřměsíční usilovná práce na přípravě vánoční akce s názvem „Vánoční
balíček nejen scének a písniček“.
O co se konkrétně jednalo? Ve školní jídelně se konaly vánoční trhy, kde žáci školy
prodávali své výrobky. Ozdoby na vánoční stromečky, přáníčka, tašky, věnce z proutí,
svícny, malované skleničky, ozdoby do oken, apod. Jednoduše vše, co dětská fantazie
vytvořila a co mělo něco společného s dobou adventní. V jedné ze tříd dále pracovala
dílna, kde si každý návštěvník mohl vyzkoušet svou šikovnost přímo v akci. V dalších
třídách školy probíhala v hodinových intervalech představení dětí, která byla rovněž
velice hezká. Do akce se nám podařilo letos zapojit aktivně i rodiče. Soutěžili o to, kdo z
nich upeče to nejlepší vánoční cukroví. Jiní se zapojili do hudebních představení nebo nám
pomohli s organizací akce.
Pokud byl někdo již příjemně unaven, tak si zašel do vánoční cukrárny, kde mu žáci školy
nabídli teplý čaj nebo kávu. Na stolech nechybělo vánoční cukroví, perníčky či vynikající
štrúdl. Návštěvníci si mohli rovněž počíst ve školním časopisu, jehož prodej zajišťovali
„zdravě neobytní“ žáci školy. Vánoční atmosféru umocňoval i sbor, který zpíval v prostoru
vánočních trhů krásné adventní písně. Návštěvníci se mohli také podívat na výrobu
vánočních vazeb, kterou si mohli vyzkoušet. Celou školou se nesla vůně punče, který
prodával u vchodu „krásný uvítací sbor“ ve vánočních čepičkách.
Celá akce trvala tři hodiny, a proto měl každý dostatek času na vše, co ho zajímalo.
Návštěvníci školy byli nadšeni, protože z pestrého programu si vybral každý. A když akci
připravují děti, je zážitek o to cennější.
K. Dvořáček
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OSTATNÍ:
Oznámení o změně cen vodného pro rok 2009
Společnost VaK, a.s. Náchod vyhlašuje od 1.1.2009
nové ceny ve výši 27,14 Kč/m3

Změna otevírací doby v prodejně potravin:
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota

7,15 – 16,00
7,15 – 13,00
7,15 – 16,00
7,15 – 13,00
7,15 – 16,45
7,15 – 11,00

Změna ordinačních hodin MUDr. Mackoviče :
V Hořičkách jsou zrušeny odpolední ordinační hodiny v pondělí,
tyto budou nově ve Chvalkovicích v úterý od 14,30 – 18,00 hod.

Svoz komunálního odpadu
Firma Marius Pedersen

mění den svozu z pondělí na středu ráno!

svozový plán pro obec Hořičky
kalendářní rok 2009
SVOZ 52x
ZELENÁ

leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec
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SVOZ 42x
ČERVENÁ
2,3,4,5
6,7,8,9
10,11,12,13,14
15,16,17,18
19,21
23,25,27
29,31
33,35
37,39,40
41,42,43,44
45,46,47,48
49,50,51,52,53

SVOZ 26x
ŽLUTÁ

LICHÝ TÝDEN

MĚSÍC

3

SVOZ 13x
MODRÁ
5
9
13
17
21
25
29
33
37
41
45
49,53

SVOZ 21x
BÍLÁ
3,5
7,9
11,13
15,17
19
23,27
31
35
39
41,43
45,47
49,51,53

FEJETON POD ČAROU:
NEPOKRADEŠ
Už naši předci si byli vědomi, že krádež není nejmorálnějším řešením tíživého
rodinného rozpočtu, a proto tuto činnost zahrnuli do jednoho z desatera přikázání.
Poslední dobou čím dál víc nevěřím svým smyslům, když se dozvídám, kterak nám ti
lapkové úspěšně plení nádrže autobusů, traktorů i osobních aut. Jejich touha
prozkoumat interiéry chalup či domů má určité znaky Kryštofa Kolumba, avšak důvody
jeho výprav byly rozhodně ušlechtilejší. Jako národ však patříme do kategorie alibistů
a vedeme si v tomto oboru velmi zdařile. Po druhé světové válce byly u nás položeny
pevné základy svérázné disciplíny: kradačství (odvozeno od slova „kradač“ = člověk,
který krade). „Kdo nekrade, okrádá rodinu!“, „Já kradu proto, abych zničil bolševika.“
Taková a podobná hesla byla na denním pořádku a černé svědomí jimi bylo přetíráno
na bílo. Někdo měl při tom více štěstí a krabice hřebíků nebo pytel cementu mu
prošel, někdo měl štěstí méně a dostal docela slušný „flastr“. Doba se změnila, avšak
sémě již bylo zaseto… Pět minut strachu a potom je to tak příjemné! „Dyš von mi ten
dýzl strašně chlastá!“ = „Na padesát litrů nafty se dá ujet tolik kilometrů.“, „Pokouříme,
zapaříme – ale co?“ = „Vždyť kuřiva a pitiva jsou plné regály“, „Potřeboval bych nějaký
prachy, ale za co?“ = „Za toho svatýho musí nějakej fajnšmekr vytlačit pořádnej balík.“
Je zajímavé, že některé druhy krádeží jsou veřejností celkem bez problémů
tolerovány. Např. zloděj století Procházka měl na internetu docela slušný ohlas a to
zejména proto, že jeho husarský kousek se nikoho z nás bezprostředně nedotknul.
Někteří mu určitě i závidí, ale pokud novodobý Babinský v současné době reviduje
kořeny travin a keřů, závist každého jistě rychle přejde. I krádež energie nemravnému
a nenažranému ČEZu je mnohdy pokládána za jistý druh hrdinství nebo odboje. (Na
tomto místě bych poznamenal, že jsou i čestnější praktiky k vyjádření nesouhlasu.)
Zcela opačně reagujeme, pokud se nás nájezd „kradače“ osobně dotýká. Při
pohledu na vykradenou špajzku nebo vysypané zásuvky nebude jistě poškozený plný
soucitu a porozumění. Jsem si jist, že se přes jeho rty poderou úplně jiná slova, než
ta, že ten chudák měl asi hodně velký hlad, nebo že potřeboval nějaké drobnosti do
zastavárny. Zkuste si chlácholit řidiče autobusu, kterému se ráno nedaří s prázdnou
nádrží nastartovat motor, že některý z našich spoluobčanů potřeboval odvézt svou
churavou matku nebo dítko k doktorovi!
Ne všechny věci lze uložit do banky nebo do depozitářů. Auto musí mít v nádrži
palivo, snubní prstýnek patří na prst a nikoliv do krabice zakopané metr pod starým
ořešákem a na oltáři vždy stál svícen nebo andělíček. Když pominu vytvoření
domobrany, tak nám nezbývá nic jiného, než věřit v lidskou slušnost nebo v zákonný
trest. Podoby trestu jsou různé. Mezi méně účinné (užívané u nás) patří podmíněné
odnětí svobody nebo veřejně prospěšné práce, mezi velmi účinné (užívané v Arábii)
naopak odnětí některé končetiny nebo její části. Jestliže by chtěl účinně potrestaný
zloděj krást znovu, tak má poslední šanci. Po druhém výkonu trestu již nemá čím
krást, čím se nakrmit nebo čím si utřít… třeba zpocené čelo. Mám pocit, že
v některých případech máme těm černovlasým lidem s turbany na hlavách hodně co
závidět…
(mn)

Redakční uzávěrka čísla je vždy k 20.kalendářnímu dni v měsíci. Připomínky, náměty nebo Vaše názory lze
předat na OU, 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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