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OBECNÍ ÚŘAD HOŘIČKY
www.horicky.cz

prosinec 2009

ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE
V H O Ř I Č K ÁC H
se uskuteční
dne:
hodin:

ve čtvrtek 17.12.2009
19,00 hod

místo:

Obecní hostinec - jídelna

PROGRAM:

1. Zahájení a kontrola usnesení
2. Rozpočtové opatření 2/2009
3. Rozpočtové provizorium na rok 2010
4. Majetkové záležitosti
5. Různé
6. Diskuse
Ing. Zdeněk B r o ž
Starosta

ZE ŽIVOTA OBCE:

ŽIVOTNÍ VÝROČÍ:
Josef Dufka , Křižanov
Karel Pich, Hořičky
Růžena Baladová, Hořičky

83 let
82 let
70let

Přejeme životní pohodu a mnoho zdraví do dalších let!
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PROGRAM OBNOVA VENKOVA
Zastupitelstvo obce v souladu s uvedeným programem schválilo 29.4.2002 vlastní Program obnovy a
rozvoje naší obce. Uvedený materiál byl zpracován na období 2001 – 2010 a obsahuje dlouhodobé a
krátkodobé záměry jednotlivých akcí a prací jejichž realizace postupně zkvalitní životní prostředí a vzhled
obce ve všech jednotlivých místních částech.
Jedním z dlouhodobých záměrů byla výstavba sportovního areálu na rozhraní Hořiček a Chlístova a
následná výstavba víceúčelového objektu, který by plnil funkci zázemí pro účastníky sportovních akcí, řešil
garážování techniky SDH a v klubovně možnost pořádání menších společenských akcí pro občany, děti a
různé zájmové skupiny.
Lze konstatovat, že fotbalové hřiště je již dokončeno včetně dřevostavby, která slouží jako šatny, vodovodní
přípojky a v letošním roce bude zemním kabelem provedena elektropřípojka. Celkové náklady na výstavbu
byly ve výši 1.022 tis. Kč., avšak skutečná hodnota díla je podstatně větší. Na výstavbu víceúčelové budovy
byla vypracována studie na jejímž základě bude řešeno vlastní dispoziční řešení z hlediska funkčního
využití jednotlivých prostorů.
Současně byl vypracován návrh na výstavbu prostranství s krytým altánem, který by sloužil pro umístění
hudby, vystoupení dětí nebo menších souborů. Vlastní prostranství bude mít zpevněnou plochu, kde část
bude využita pro umístění stolů a lavic a část bude sloužit jako taneční parket. V letošním roce se dokončí
výstavba krytého altánu a na financování této 1. etapy získala obec v rámci DSO Stráně dotaci ve výši 65
tis. Kč. V příštím roce bude stavba dokončena a pokud budou získány finanční prostředky v rámci dotace,
bude řešeno případné zastřešení celé zpevněné plochy.
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OKÉNKO ZŠ A MŠ HOŘIČKY: (převzato bez redakčních úprav)
Zájezd žáků do Anglie
Tak jsme doma! Ptáte se odkud? Jako každý rok - přece z Anglie (promiňte malou nepřesnost, vloni
jsme vynechali). Vždy nás čeká cesta plná dobrodružství a nových zážitků. A že jsme si to užili! Letos
jsme se houpali na vlnách moře, řeky i jezera. Titanik jsme si ale uctivě prohlédli jen ve vitríně. Svezli
jsme se parním vláčkem a pěšky jsme urazili spoustu kilometrů. Jedli jsme proslulý Gingerbread =
zázvorový perník, který si nechává posílat i Tom Cruise. „Potkali“ jsme se s legendárními brouky - The
Beatles a dvojicí komiků Laurel a Hardy. A abychom nebyli jen při zemi, zakončili jsme pohledem z
výšky 135 metrů. Kde tohle můžete zažít i Vy? V Londýně, Liverpoolu a nejkrásnější přírodní oblasti
Lake District. Tak příští rok s námi ve Skotsku.
Monika Zelinková

Projekt Jestřebí hory
Každý podzim se žáci 7. ročníku účastní projektu Jestřebí hory. Ráno před 7. hodinou jsme měli sraz
na náměstí na Hořičkách, abychom odjeli autobusem do Červeného Kostelce. Tam jsme přestoupili na
vlak a v 8 hodin ráno jsme už byli v Malých Svatoňovicích na nádraží. Následoval přesun do muzea
Bratří Čapků, kde jsme měli dohodnutou prohlídku. Poté jsme si prohlédli sedm pramenů - studánku,
kde podle pověsti teče léčivá voda. A už jsme šlapali do kopce na Žaltman. Nejprve přes Mariánský
sad, pak přes louku, kolem Šrejberky až na Panskou cestu. Odtud to byl už jen kousek kolem bunkrů na
nejvyšší vrchol Jestřebích hor. V lese probíhala těžba dříví, tak jsme museli být opatrní a trochu
změnit cestu. Děti zaujaly bunkry, tak jsme do jednoho otevřeného vstoupili. Na rozhlednu vede 51
schodů. Pohled na Krkonoše na jedné straně a Orlické hory na straně druhé je vždy krásný. Viditelnost
byla vcelku dobrá, jako na dlani před námi byla kotlina se Svatoňovicemi, Batňovicemi, Rtyní v
Podkrkonoší a také Červený Kostelec. Na opačné straně jsou Adršpašsko-teplické skály a Polsko. Ze
Žaltmanu jsme šli na Odolov. Prošli jsme kolem odbočky, kde má sídlo Báňská rychlá záchranná služba
Odolov a kolem věznice. Před hospodou měly děti dohodnuté občerstvení a odpočinek - na houpačce.
Poté jsme sešli z kopce na vlak do Rtyně v Podkrkonoší, který nás ve 14.00 hodin odvezl do Kostelce a
autobusem jsme se dostali domů na Hořičky. Celá akce se povedla - děti mají zážitky. Tak za rok zase
na Jestřebí hory!
Alena Dvořáčková

ZNÁMKY JIŽ V PRODEJI
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FEJETON POD ČAROU:
VÁNOČNÍ NÁKUPY
To je k nevíře, jak ten čas letí. Není to tak dávno, co jsem na těchto místech opěvoval vánoční cukroví a
už je to zase na spadnutí. Měsíc několikrát zopakoval svůj oblíbený trik s fázemi nov a úplněk, na poště
jsme zaplatili dvanáctero pravidelných složenek, na zahrádce jsme zaseli a sklidili a už máme zase hlavu
v pejru.
Ano, tentokrát to je nakupování dárků. Pokud máte ve své blízkosti děti, které svou čistou dušičkou stále
věří na Ježíška a umí číst, zničte rychle jakýmkoliv způsobem tento zpravodaj. V krajním případě ho po
přečtení ukryjte v kotelně pod uhlí nebo zakopejte v truhle na zahradě.
Obdarovat svého blízkého je věc vskutku milá a příjemná. Vlastní nákup je však, zejména pro mužskou
část lidstva, deprimující a mnohdy hraničí s týráním. V tomto směru musím uznat, že hybatelem a vůdčími
osobnostmi jsou ve většině případů ženy. Všechny vtipy o menší mozkové kapacitě berou za své
v okamžiku, kdy ženy vstoupí do obchodů. Ze změti informací, které jsou uloženy v hlavě a na čtyřech
papírcích po kapsách nebo v kabelce, začne krystalizovat logické schéma: potraviny (jíst se musí),
hračkárna (děti), elektro (manžel), domácí potřeby (už je zase v čoudu těsnění do papiňáku), Baťa (bačkory
pro dědu), oděvy (opět děti, jo a babičce flanelovou noční košili)…
Hlava třeští, jazyk se lepí na patro, tření žaludečních stěn o sebe naznačuje, že by se mezi ně něco vešlo.
Leč Vánoce jsou jednou do roka, tak se musí něco vydržet! Ženy s výrazem pitbullteriéra zatínají zuby a
vyrážejí do dalšího kola mezi regály. Muži naopak s výrazem bígla umdlévají a bolavá záda léčí
poleháváním na nákupním vozíku.
A to jsem právě popsal tu jednodušší variantu nákupů, kdy děti hlídá babička. Takové řešení má výhody
rovnou dvě. Zaprvé si tak v obchodním domě usnadníme situaci. Ono takové malé dítě po
několikahodinovém martyriu dostane celkem pochopitelně hlad, žízeň, musí čůrat, chce si hrát a prosby či
příkazy typu „Vydrž!“ jaksi nezabírají. Za druhé se pod stromečkem vyhneme všetečným otázkám z
kategorie: „Děda dostal stejné bačkůrky jako jsme měli v tom velikém vozíku!“
Naopak určitou výhodou je, pokud se starší potomci nákupů účastní, neboť se poměrně rychle dozvíte,
že: „Tyto kalhoty beru a tohle triko ani náhodou.“ Samozřejmě obdarování předem známou věcí nemá již
ten správný efekt.
Vánoční nákupy v poslední době zjednodušuje internet. Na hodiny nehledí, u počítače můžete sedět ve
vytahaných trenkách nebo s natáčkami na hlavě. Když máte hlad, najíte se. Když máte žízeň, napijete se. A
když musíte na WC? Jo, je to všechno nějak jednodušší. Námraza na silnici vás nemůže zaskočit, prázdná
nádrž také ne. Jediné co vás může překvapit je, že si vylijete kávu do klávesnice nebo vám spadne vajgl do
klína.
Snad kromě předchozí věty bude mít vše dobrý konec. Obdarovaní budou šťastní a dárci jakbysmet.
Obchodníci již nyní oznamují, že nakupujeme, jako by krize nebyla. Ministr financí Eduard Janota tak
zažije, i přes potíže se schválením rozpočtu, relativně klidné Vánoce.
A myslíte si, že v době čtení zpravodaje máte všechny vánoční nákupy za sebou? Ale kdepak! Ještě nás
čeká poslední kolo – finální nákup proviantu.
(mn)

Příjemné prožití vánočních svátků,
hodně zdraví, štěstí a úspěchů
v novém roce Vám přeje
Obecní úřad Hořičky
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