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SLOVO STAROSTY
Jak už to bývá, na konci roku se každý ohlíží za uplynulým rokem, vyhodnocuje jaký byl, čeho
dosáhl, co se nepodařilo a na co se zaměří v roce následujícím. V dnešním zpravodaji si dovolím
toto ohlédnutí za téměř ukončeným rokem 2011 a v příštím nastínit hlavní úkoly roku 2012.
Předně jsme nesmírně rád, že obec nepotkala žádná mimořádná událost (snad to nezakřiknu), ať
už přírodní, tak i občansko trestně právní, což byl určitě základ „klidného žití“ v obci. Tomu
dopomohlo i to, že základní životní potřeby byly na slušné odpovídající úrovni. Solidně fungovala
pošta (určitě není aktuální její uzavření v rámci optimalizace této instituce), rovněž tak snaha o
odebrání matriky obci byla prozatím , po dubnovém projednání na KHK, pozastavena. Dále je
provozován obchod (sloužící především těm, kteří v marketech něco zapomenou nebo se tam
naopak z nějakého důvodu nedostanou), hospoda (k té bývají nejčastější připomínky) a lékař
s lékárnou. Plynule byl zabezpečován svoz komunálního odpadu (se zamyšlením na posílení
kontejnerů v letním období v době přílivu rekreantů), prakticky se neprojevily vážné problémy
s dodávkami plynu, vody, elektriky, dopravní obslužnost z okolních obcí alespoň co do počtu spojů
určitě není slabší s rokem předchozím.
Obecní zastupitelstvo usilovalo v pokračování plnění prioritních úkolů z předchozích let.
Těmito prioritami jsou:
1. výstavba kanalizace a ČOV. V průběhu roku byly podány dvě žádosti na tuto akci. První z jara
letošního roku přes program MZe – do tohoto programu jsme byli zařazeni, ale na konci června 2011
vyrozuměni, že nám nebyl poskytnut příslib financování, ale vzhledem k doporučení ze strany KHK byl
ponechán v zásobníku pro příští další dotační program. Novou žádost o dotaci na uvedenou akci jsme
podali nyní v listopadu přes Program rozvoje venkova a platební agenturu SZIF. Výsledek by měl být
znám cca do dubna 2012.
2. oprava hřbitovní zdi na Hořičkách. Tato oprava se ukázala složitější než byl původní předpoklad. Byli
jsme nuceni udělat statický posudek, geologický průzkum a z tohoto důvodu se opozdilo i zpracování
projektu pro stavební povolení. Ke stavbě této zdi zbývá získat souhlas s provedením stavby ze strany
farního úřadu (je přislíben) a vyjádření HZS.
3. Velká pozornost byla věnována zpracování nového územního plánu obce Hořičky. Jeho závěrečné
projednání na MěÚ v Náchodě proběhne 2.12.2012.
4. rozsáhlejší oprava komunikace v Mečově (od Gottsteinových směrem ke Slatině), poslední
komunikace o jejíž opravě se hlasitě mluvilo již za předchozího zastupitelstva.
5. nákladem přes 120 tis. Kč začne od prosince do května 2012 oprava vitrážních oken v kapli na
Hořičkách. Na provedení této opravy byla vybrána firma HEAD Šumperk, přičemž musím zdůraznit, že
na tuto akci se nám podařilo získat dotaci 108 tis. Kč přes MAS Mezi Úpou a Metují. Smlouva s KHK o
poskytnutí těchto prostředků bude uzavřena v prosinci 2011.
6. Průtah obcí Hořičky – tento průtah spolu s vybudováním chodníků považujeme za nesmírně důležitý
z hlediska bezpečnosti obyvatel obce. Protože další jednání proběhne až 12.12.2011, budu o této akci
informovat v lednovém zpravodaji.
……..pokračování příště
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ing. Zdeněk Brož, starosta
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ŽIVOTNÍ VÝROČÍ:
Dufka Josef
Pich Karel
Sušická Květoslava
Valentová Ludmila
Dvořák Josef
Levová Anna

Křižanov
Hořičky
Hořičky
Mečov
Hořičky
Křižanov

85 let
84 let
84 let
80 let
75 let
75 let

Přejeme životní pohodu a mnoho zdraví do dalších let!
_________________________________________________________________________

… vyhlašuje SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ
 letního a zimního oblečení (dámské, pánské, dětské)
 lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon
 látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a
zbytky látek)






domácí potřeby – nádobí bílé i černé, skleničky (vše nepoškozené)
vatované přikrývky, polštáře a deky
obuv (veškerou nepoškozenou)
hračky (nepoškozené a kompletní)

Dary prosíme zabalit do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily
transportem.
Děkujeme za Vaši pomoc.
VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
 ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku; matrace, koberce
(z ekologických důvodů)

 nábytek, jízdní kola a dětské kočárky (transportem by se znehodnotilo)
 znečištěný a vlhký textil
Sbírka se uskuteční od pondělí 5.12. do pátku 9.12.2011 v obřadní síni
obecního úřadu. Dary můžete odevzdávat v průběhu úředních hodin.
_________________________________________________________________________

SOPTÍK ZÁCHRANÁŘ informuje
(text převzat z Listu hasičů okresu Náchod)

Topná sezóna – topidla a komíny
Průvodním znakem každé topné sezóny je vznik mnoha požárů, které
souvisejí s provozováním topidel a komínů. Kromě technických závad na topidlech a
komínech má významný podíl na vzniku požárů i lidská neopatrnost, neznalost, nedbalost a
podceňování požárního rizika.
© OBECNÍ ÚŘAD HOŘIČKY
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Mezi nejčastější příčiny požárů patří:
- nesprávná obsluha topidel,
- manipulace se žhavým popelem,
- umístění hořlavých látek v blízkosti topidel a jejich připojení ke komínu,
- nevyhovující technický stav topidel a komínů,
- zazděné dřevěné konstrukce v tělese komínu,
- úlet jisker z komínu nebo vznícení sazí v komínu,
- používání hořlavých kapalin při zapalování v topidlech na tuhá paliva.
Jak předejít požáru?
Kontrola a čištění spalinové cesty se provádí u celoročně užívaných spotřebičů 3x ročně.
Z toho si 2x ročně může uživatel provést čištění sám. 1x ročně kontrolu, popř. vyčištění
spalinové cesty musí provést osoba odborně způsobilá v oblasti čištění a kontrole
spalinových cest (kominík). O provedení prací musí vystavit zprávu na předepsaný tiskopis,
opatřený kulatým razítkem. Nestačí stvrzenka o zaplacení! POZOR NA PODVODNÍKY!
Za poskytnutí podkladů děkujeme panu Miroslavu Teichmanovi (starosta SDH).
_________________________________________________________________________

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE HOŘIČKY
se uskuteční
datum:
čas:
místo:

ve středu 7.12.2011
19:00 hod
Obecní hostinec - jídelna

PROGRAM:

1. Zahájení a kontrola usnesení
2. Složení slibu zastupitele
3. Rozpočtové provizorium na rok 2012
4. Výroční zpráva o činnosti ZŠ za šk.rok 2011/2012
5. Různé
6.Diskuse a závěr
Ing.Zdeněk B r o ž
starosta

_________________________________________________________________________
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ZMĚNY V ZASTUPITELSTVU OBCE:
K 31.10.2011 ukončil na vlastní žádost své několikaleté působení v zastupitelstvu obce
pan Miroslav Mertlík. Za odvedenou práci i přínos pro obec mu upřímně děkujeme a do
dalšího osobního i pracovního života přejeme pevné zdraví, mnoho spokojenosti a úspěchů.
Na uvolněné místo postoupil první náhradník z výsledkové listiny loňských voleb pan
Jiří Lorenc, který v zastupitelstvu obce působil již v minulém volebním období. Tímto mu
přejeme pevné nervy, výborný zdravotní stav, dostatek času pro výkon funkce a rodinnou
pohodu.
(mn)

FEJETON POD ČAROU:
BEZSTAROSTNÁ PUBERTA
Sedím u rozepsaného zpravodaje, před očima mi defilují samá vánoční témata a připadá
mi logické, že fejeton bude jako každoročně o Vánocích. Je hluboká noc, televizní
zpravodajství do mne svou zvukovou kulisou podprahově hustí další díly nekonečného
seriálu s názvem „Korupce, dluhová krize, zvýšení DPH, boj o koryta“, hlavou se mi ještě
prohánějí nevyřešené pracovní resty z končícího dne a najednou mám jasno. PUBERTA!
To bylo krásné a bezstarostné období. No řekněte, kdo z nás by se nechtěl do tohoto věku,
alespoň na chvíli, vrátit. Povinnosti téměř žádné, starosti bychom mohli spočítat na prstech
jedné ruky a navíc to byly starosti, které neměly s těmi běžnými pozemskými v podstatě nic
společného.
Začíná to po ránu: přeleželé vlasy jsou přinejmenším stejným průšvihem jako výrazné
oslabení koruny, mastné vlasy mohou stát za ranním hysterickým záchvatem končícím
větou „Takhle nikam nepudu, budu vypadat jak debil.“ Další vlna přichází při výběru
oblečení. Džíny, které ještě včera ležérně zdobily podlahu adolescentova pokoje, jsou ráno
rukou starostlivé maminky věšeny na šňůru. Po tomto krutém zjištění nervová soustava
produkuje látky, které v mžiku vyvolávají obdobu „tance svatého Víta“. V průběhu
dopoledne jsou starosti trochu na ústupu, vždyť se jedná jenom o školu. Nelichotivé
známky nebo sdělení rodičům se doma hravě uvedou na pravou míru prohlášením: „Jasná
šikana, si na mě zasedla!“ To navečer stres opět graduje. Výčepní odmítnul vydat pivo,
biletářka v kině nekompromisně hájí mravní čistotu puberťáka vlastním tělem a vykazuje ho
ven, dál od erotického trháku „Bože, jak hluboko jsem klesla.“ A je tu poslední hřebíček do
rakve – uhrák na pravé tváři. Tak to zase byl den! Adolescent proklíná svůj vzhled, školu i
právní legislativu a těší se, až bude dospělý…
Půlnoc dávno minula, probírám se ze snění. Uvědomuji si ranní nabitý program a říkám
si, že bych měl raději mastné vlasy a džíny na šňůře.
(mn)

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

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 - 220 ks. Výtisky jsou neprodejné a slouží k bezplatnému informování občanů.
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