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SLOVO STAROSTY
Pokaždé, když končí nějaká etapa a tou je v tomto případě ukončení mandátu
stávajícího zastupitelstva obce a nové komunální volby ve dnech 15. a 16.10., nastává
čas bilancování a poohlédnutí po tom, jaká ta etapa byla, její shrnutí a vyhodnocování.
O toto shrnutí se nyní pokusím já, její vyhodnocení nechám na každém z Vás.
Než se k tomu dostanu, začnu tím, že v průběhu roku 2007 zastupitelstvo obce
několikrát čelilo, a nakonec úspěšně, trvajícím stížnostem na předchozí úpravu
autobusové zastávky a středu obce z roku 2006 . Jsem přesvědčen, dennodenně se
potvrzuje, že i cizím nezávislým návštěvníkům naší obce se uvedené úpravy líbí.
Bezpochyby se dá říci, že je naprosto vyhovující z hlediska dopravní bezpečnosti dětí
navštěvujících naše školy v porovnání s předchozím stavem.
Teď už ale k akcím tohoto volebního období. V naší činnosti jsme se zaměřili hlavně
na programy, kde byla možnost získat jakékoliv dotace a tím šetřit peníze z rozpočtu
obce. V prvé řadě chci vyzdvihnout, že se nám v posledních třech letech podařilo získat
dotace z Královéhradeckého kraje v rámci Programu obnovy venkova. V našem okolí
nenajdete jinou obec se stejným výsledkem. To nám umožnilo nad rámec obecního
rozpočtu realizovat investiční akce, z nichž uvedu ty nejrozsáhlejší:
- vybudování chodníku a prostranství před hospodou a farou v roce 2008
- dobudování travnatého hřiště záchytnými sítěmi a přivedení vody k tomuto areálu
(dnes hojně využíván nejen školami, ale dalšími sportovními zájemci)
- vybudování nových komunikací k Vondráčkovým, od fary k Tlapákovým a části
komunikace v Mečově v roce 2009
- vybudování nové komunikace na Pořadové a chodníku před Severýnovými, které se
v současné době dokončují
Nejvíce času ovšem zastupitelstvo věnovalo projektu na vybudování kanalizace a
centrální ČOV v obci. Pro jeho podporu se nám podařilo v roce 2008 získat dotaci
250.000,- Kč na zahájení projektových prací a dnes se dá v podstatě říci, že práce
potřebné k vydání stavebního povolení jsou dokončeny. Zde musím poprvé vzpomenout
a veřejně poděkovat panu Kačerovi, který neúnavně všechny potřebné podklady sháněl,
komunikoval s řadou občanů ohledně zřízení věcných břemen a dotáhl podklady až
k potřebným závěrům. K tomuto bodu je jen potřeba poznamenat, že jsme se již dvakrát
pokoušeli o získání dotace na tuto stavbu, ale v prvním případě naše žádost do
programů Ministerstva zemědělství nebyla zařazena pro převis žadatelů, podruhé naše
žádost přes Ministerstvo životního prostředí byla odmítnuta, protože obec není zařazena
v pásmu ochrany spodních vod. Bude na příštím zastupitelstvu úkolem se dále zajímat
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o následující možnosti podání žádosti. Zatím se hovoří o tom, že v 1. pololetí 2011 bude
vypsáno nové kolo podávání žádosti přes MZe a na základě výsledků rozhodnout jak
dál pokračovat. V případě úspěchu stanovit rozsah , časový harmonogram, eventuelní
etapové řešení z důvodu požadavků na poskytnutí úvěru na stavbu a s tím související
úvěrové zatížení obce.
Další větší akcí v úzké spolupráci se školou bylo položení umělého povrchu na hřiště
u mateřské školy. Na tuto část výstavby jsme obdrželi dotaci z KHK ve výši 267.000,Kč. Pokud hovoříme o základní škole, zde musím poznamenat, že se nám dvakrát
nepodařilo získat dotaci na přístavbu budovy základní školy, kterou jsme podávali
v úzké spolupráci s Centrem rozvoje Česká Skalice. Sice jsme splnili kriteria pro získání
dotace z ROP NUTS, hlavně ve 2. kole podávání žádosti, ale pro přetlak poptávky (já
bych spíše viděl „malý lobing“) jsme nebyli úspěšní. V tomto orgánu často rozhodují
nejen ekonomická hlediska, ale i různé politické tlaky a velká města Hradec Králové,
Pardubice a Liberec. Proto výsledek pro nás nebyl pozitivní.
Určitě v příštím období je nutno pokračovat ve snaze o zateplení veřejných budov. Na
přelomu roku 2009/2010 jsme nechali zpracovat energetický audit ZŠ s následným
zpracováním projektu na zateplení této školy. Dlouho se tato oblast týkala jenom
fyzických osob a kriteria pro ostatní subjekty byla oznámena v krátkém časovém úseku
pro termín podávání žádostí. Hlavně proto jsme v 1. etapě potřebná kriteria úspor
nesplnili tak jak byla nastavena. Proto jsem předeslal, že je třeba po této stopě
pokračovat, zvláště když se zdá, že tyto projekty budou nadále podporovány.
Z posledních rozsáhlejších akcí připomenu celkovou opravu fasády na objektu
obecního hostince v roce 2008 v částce 255.000,- Kč, rekonstrukci veřejného osvětlení
na Novém Dvoře v roce 2009 v částce 225.000,- Kč a rekonstrukci veřejného osvětlení
směrem na Kalousov v roce 2010 v částce 240.000,- Kč.
Aby mohla obec i více kulturně společensky žít, rozhodlo zastupitelstvo o
vybudování zázemí v areálu u hřiště. V roce 2009 byla tato akce spolufinancována
v částce 66.000,- Kč na výstavbu altánu a v letošním roce v částce 60.000,- Kč na
vybudování kiosku Dobrovolným svazkem obcí Stráně v rámci dotačního titulu POV
Královéhradeckého kraje. Zde bych opět vyzdvihl práci pana Kačera, ze které těží i šest
dalších členských obcí tohoto mikroregionu. Naše obec za čtyři roky čerpala z tohoto
svazku dotaci ve výši 220.000,- Kč. V letošním roce jsme u tohoto areálu dokončili
terénní úpravy s nákladem cca 200.000,- Kč a do obou objektů přivedli elektrický
proud. Bohužel vlivem klimatických podmínek se výstavba opozdila a areál se
nepodařilo zprovoznit. Předpokládám jeho zpřístupnění a využití široké veřejnosti
v jarních měsících roku 2011.
Další akce, která je rozběhlá a je na ni třeba navázat, je v prvé řadě průtah obcí
Hořičky. Jde o projekt opravy komunikace od křižovatky na Lhotu pod Hořičkami
k bytovce SBD čp. 95 spojenou s vybudováním chodníku v trase od základní školy až
k Teichmanovým. Proběhla již čtyři konkrétní jednání, samozřejmě bude záležet na
financích , ale pořád dosud platí návrh realizace pro rok 2012, s tím že zároveň bude
provedena rekonstrukce vodovodního řadu v této části komunikace.
V roce 2008 proběhla a byla schválena změna č. 2 předchozího územního plánu
obce. V návaznosti na to zastupitelstvo rozhodlo o zpracování nového ÚPO podpořené
dotací ve výši 70.000,- Kč na jeho zpracování. V minulých dnech zastupitelstvo
vyhodnotilo poptávkové řízení na jeho zpracovatele. Učinilo tak proto, že dotace je
vázána na ukončení tohoto územního plánu v polovině roku 2011. Těší nás zájem o
bydlení na Hořičkách, o čemž svědčí výstavba nových RD pod Tlapákovými, u
vodojemu, ale i pokračování projekce RD v lokalitě za Řezníčkovými a pod
Tlapákovými.
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Tak toto je výčet větších akcí, na které jsme během uplynulých čtyř let získali dotace
v celkové výši cca 2,1 mil. Kč. Z menších dotací jsme obdrželi celkem 85.000,- Kč na
činnost SDH, 49.000,- Kč v roce 2009 na rozšíření pracoviště Czech Point a v letošním
roce od firmy Asekol 30.000,- Kč jako ocenění za 1. místo ve zpětném odběru
elektroodpadu v kategorii obcí 500 – 5000 obyvatel.
Naštěstí se nám vyhnuly jakékoliv mimořádné situace, takže na provoz obce nebylo
potřeba čerpat jakýkoliv úvěr , naopak jsme v několika případech přispívali na činnost
sportovních a kulturních akcí a ve výši 50.000, - Kč jsme v letošním roce přispěli na
opravu zvonice Římskokatolické farnosti Hořičky, abychom tím pomohli k celkovému
zlepšení vzhledu tohoto prostranství.
Závěrem bych chtěl vyjádřit poděkování dosavadnímu zastupitelstvu za jejich
čtyřletou časově náročnou činnost, všem Vám popřát hodně zdraví a spokojenosti do
dalších let a šťastnou ruku při volbě nového zastupitelstva.
ing. Zdeněk Brož, starosta

ŽIVOTNÍ VÝROČÍ:
Marie Pichová, Hořičky
Miroslava Pichová, Chlístov

80 let
80 let

Přejeme životní pohodu a mnoho zdraví do dalších let!

KAM ZA KULTUROU? (např. v Červeném Kostelci)
______________________________________________________________________
KINO LUNÍK
23.10.2010 v 17 hod a v 19:30 hod
KAJÍNEK
Akční thriller inspirovaný příběhem |Jiřího Kajínka, který je považován za prvního
nájemného vraha v České republice.
Mládeži do 15-ti let nepřístupný.
Vstupné: 75,- Kč
26.10.2010 v 17 hod a v 19:30 hod
ČARODĚJŮV UČEŇ
Nicolas Cage jako čarodějný mistr v novém dobrodružném filmu.
Mládeži přístupný.
Vstupné: 70,- Kč
28.10.2010 v 17 hod a v 19:30 hod
22 VÝSTŘELŮ
Pomsta na sebe nenechá dlouho čekat. V hlavní roli: Jean Reno.
Mládeži do 12-ti let nevhodný.
Vstupné: 70,- Kč
30.10.2010 v 17 hod a v 19:30 hod
MACHŘI
Klasický film USA. Hrají Adam Sandler, Kevin James, Salma Hayek, Chris Rock a dal.
Mládeži do 12-ti let nevhodný.
Vstupné: 70,- Kč
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DIVADLO J.K.TYLA
30.10.2010 v 19:30 hod
VRÁTILA SE JEDNOU V NOCI (Eduardo Rovner)
Starý mládenec Manuel pravidelně chodí ke hrobu své matky, povídá si s ní a každý den
jí vypráví, co nového se mu přihodilo. Skutečnost si lehce přibarvuje, některé věci raději
zamlčí, jenom aby se matce jevil v lepším světle. Když jí jednoho dne oznámí, že se
konečně chystá oženit, očekává ho po návratu domů neuvěřitelné překvapení.
Režie: Radovan Lipus
Hrají: Václav Vydra, Jiřina Jirásková/Libuše Švormová, Jana Malá, Libor Hruška,
Martin Zahálka, Marcela Peňázová, Ladislav Trojan

FEJETON POD ČAROU:
STĚHOVÁNÍ NÁRODŮ aneb CO BY TOMU ŘEKL PRAOTEC ČECH
Otevřely se nám hranice a s nimi i nevídané možnosti. Tu sběr jahod v Irsku, onde
funkce au pair v Německu, pomocník na farmě v Itálii nebo rozvoz pizzy ve Francii.
Čas od času se brigádník ve své činnosti výrazně zdokonalí, povýší a navíc zahledí do
místní osoby opačného pohlaví a čeští statistici si mohou do kolonky „Počet obyvatel“
připsat další znaménko mínus. Plánovaná možnost být zaměstnán již bez pracovního
povolení tento proces ještě více urychlí a Čechů opět ubude. Až potud je samozřejmě
vše v pořádku – naučíme se jazyky, budeme reprezentovat Českou republiku (pokud se
zrovna nezhlédneme v kariéře zloděje Arsena Lupina) a vyděláme poměrně zajímavý
finanční obnos. Cosi však začíná skřípat, když si uvědomíme, že na uvolněná místa se
v rámci migrace obyvatelstva začínají přesouvat Ukrajinci, Poláci, Rumuni, Bulhaři,
Bělorusové… a dříve též Vietnamci. Posledně jmenovaní se však poměrně rychle
zbavili nálepky dělníků v ČKD a rozjeli byznys sobě vlastní. Záměrně jsem vynechal
Slováky, kterých je sice u nás nejvíce, ale historicky se jedná tak nějak o domácí.
Nemám nic proti uvedeným státům nebo národnostem. Jsou tam nádherná místa, kde
strávíte nezapomenutelnou dovolenou v přítomnosti milých lidí, ale určitě je lepší žít
čtrnáct dní v Rumunsku než celý rok v Čechách s rumunskou komunitou v sousedství.
Trochu s obavami sleduji výhrůžky lékařů, že jich tisíce odejdou za hranice. O tom,
že se nebude jednat o hranice východní, nepochybuje asi nikdo z nás. Lehce mne
znepokojuje představa, kterak naši počítačoví mágové mizí do velkých měst na Rýně,
Seině nebo Temži. Chladným mne nemohou nechat odchody zdravotních sestřiček,
zahradníků nebo pracovníků telefonních center. V Praze již není výjimkou, že vám
injekci píchne sličná Běloruska s méně sličnou češtinou, v call centru se vám představí
mladík kdesi od Košic a tričko vám prodá chlapík od Hanoje se slovy: „To dóblý.“
Miluji krásnou češtinu a přemýšlím, co by tomu řekl praotec Čech nebo naši národní
buditelé z 18. a 19.století. Ale stejně jsem rád, že praotec ukončil své putování na Řípu
a nikoliv na vrcholu Montmartre v Paříži nebo na skalách přístavního města Dover
v Anglii.
(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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