HOŘIČSKÝ ZPRAVODAJ
ROČNÍK : IX

OBECNÍ ÚŘAD HOŘIČKY
www.horicky.cz

srpen 2008

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

v úterý 5. 8. 2008
19,00 hod

místo:

Obecní úřad – obřadní síň

PROGRAM:

1. Zahájení a kontrola usnesení
2. Majetkové záležitosti
3. Různé informace
4. Diskuse
Ing. Zdeněk B r o ž, starosta
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INFORMACE Z OBCE:
Vzhledem k tomu, že účast Vás, občanů na zasedáních zastupitelstva obce zatím není
nijak vysoká, byť se snažíme, aby jednání byla zajímavá a přínosná - kdy informujeme o
veškerém dění v obci a snažíme se řešit připomínky občanů, využiji alespoň občas tohoto
zpravodaje k informaci o životě v obci těm občanům, kteří se z různých důvodů jednání
nezúčastňují.
V dubnovém zpravodaji bylo pojednáváno o rozpočtu na rok 2008 a žádostech o
dotace, které by posílily rozpočet obce a umožnily nám rychlejším tempem řešit potřebné
investice.
Pro letošní rok obec předložila 3 žádosti o dotace. V rámci Programu obnova venkova
na částku 330 tis. Kč – obdrželi jsme dotaci ve výši 200 tis. Kč na úpravu veřejného
prostranství v lokalitě hostinec fara.
V rámci grantu volnočasových aktivit, tělovýchovy a sportu jsme předložili žádost o
částku 200 tis. Kč, která nám byla kladně vyřízena a bude použita na dokončení hřiště na
kopanou, přívod vody a osazení stožárů pro zavěšení záchytných sítí.
V rámci evropských programů jsme předložili žádost na přístavbu počítačové učebny a
učebny fyziky a chemie k budově ZŠ 2. stupeň ve výši 2600 tis. Kč. Tato dotace nám nebyla
přiznána. Žádost opět předložíme do 2. kola v závěru roku.
V současné době byla dokončena projektová dokumentace k žádosti o vydání
rozhodnutí o umístění stavby na plošné odkanalizování Hořiček a Chlístova. S občany, přes
jejichž pozemky budou uloženy hlavní kanalizační sběrače, byly uzavřeny smlouvy budoucí o
věcných břemenech. Byly zahájeny práce na projektu pro stavební řízení. Zastupitelstvo obce
v současné době začalo jednat o podmínkách připojení jednotlivých objektů na kanalizační síť.
Zde předpokládáme, že projekt pro stavební povolení bude hotov do konce roku 2008 tak,
abychom mohli profinancovat dotaci na projektové práce, kterou jsme obdrželi na konci roku
2007 ve výši 250 tis. Kč.
Na posledním zasedání ZO byl projednán závěrečný účet obce za rok 2007. Tento
dokument obsahuje přehledné výsledky finančního hospodaření obce, byl zpracován následně
po provedené kontrole pracovníky ekonomického odboru krajského úřadu. Lze konstatovat, že
kontrola byla velmi rozsáhlá a každoročně důslednost kontrolních orgánů narůstá. V závěrečné
zprávě je uvedeno, že se obec v hospodaření nedopustila porušení rozpočtové kázně, což je
důležitý ukazatel při podávání žádosti o dotace a granty.
Z ostatních akcí bych předně vyzdvihl obětavost a aktivitu několika místních občanů,
díky jimž byly provedeny výkopové práce a položena dešťová kanalizace na jižní straně
hřbitova. Do této kanalizace byly svedeny 3 dešťové svody ze střechy kostela.
Na základě žádosti občanů dne 12.7.2008 firma Marius Pedersen provedla ve všech
částech naší obce sběr velkoobjemového odpadu, který navázal na předchozí sběr
nebezpečných odpadů.
Byl vypracován projekt na prodloužení hlavního vodovodního řádu v lokalitě u
Tlapákových, odkud bude napojena přípojka ke hřišti a k devíti RD, které v této lokalitě
v souladu s ÚP budou postupně realizovány.
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Jistě jste si všimli nového nátěru fasády čp. 50/59 - prodejna, kde finanční náklady
hradí společně 3 vlastníci. Zelený odstín určitě oživil tuto lokalitu.
V současné době jsou prováděny práce na renovaci fasády hostince včetně nátěrů
klempířských prvků. Na hostinci bude rovněž provedena oprava komínového tělesa, po té by
měla následovat úprava veřejného prostranství v této lokalitě (chodníky, obrubníky).
Na budově obecního úřadu byly obnoveny nátěry klempířských prvků. Rovněž lavičky
rozmístěné po obci dostaly nový hnědý „kabát“. Průběžně jsou udržovány plochy veřejné
zeleně.
Byl dokončen projekt pasportu umístění dopravních značek na místních komunikacích
a schválen DI PČR. Jejich osazení bude řešeno postupně, neboť celkový rozpočet je ve výši
182 tis. Kč.
Závěrem bych vás chtěl požádat, abyste neznečišťovali ovzduší a „neotravovali“
sousedy pálením ne zcela suchých a event. škodlivých materiálů.

ŽIVOTNÍ VÝROČÍ:
Karel Moc, Hořičky
Miroslav Tlapák, Hořičky

84 let
75 let

Přejeme životní pohodu a mnoho zdraví do dalších let!

OSTATNÍ:
Všechny dobré lidi prosíme o pomoc při
hledání psa – křížence německého ovčáka
stříbrno-šedé barvy. Pes je z útulku (jeho
jméno je Danty, ale ještě na něj neslyší), má
čip.. a trápí ho zánět ucha, potřebuje co
nejdříve k veterináři.
Děkujeme.
Měřínští – „Šutrák“
tel: 777 973 605
602 156 690
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FEJETON POD ČAROU:
SLIMÁCI
Na většinu z nás toto slovo začíná působit jako rudý hadr na býka. Ušetřeni zůstávají snad
jen obyvatelé větších měst nebo paneláků (on totiž rozpálený beton nebo asfalt nedělá těm
rezatým slizkým bestiím vůbec dobře). Slimáci se stávají hlavním tématem sousedských
rozhovorů a republikou se šíří vlna „zaručených“ návodů na jejich likvidaci. Nechtěl bych
fušovat do řemesla Přemku Podlahovi, a tak se spíš zabývám myšlenkou „Kam s nimi“. Daleký
odhoz (v rámci dobrých sousedských vztahů) nepřichází pochopitelně v úvahu. Představa, že
sedíte na zahradě a dlouhými oblouky k vám přes plot létá ten kluzký hnus, je absurdní. A
navíc krátkozraká – nic se tím nevyřeší.
Ať už vlastní likvidaci provedeme solí nebo chemií (z pochopitelných důvodů se tento bod
netýká příznivců Strany zelených), problém zdaleka ještě není vyřešen. Na zahradě zůstávají
kilogramy fujtajblu, který jistě nepatří mezi skvosty zahradní architektury. Navíc ostatní žijící
potvory se zvráceností sobě vlastní jsou o to více přitahovány k těmto průkopníkůmochutnávačům a naplňuje se tak přísloví „Z bláta do louže“.
Zkouškou trpělivosti se stává ruční sběr nevítaných návštěvníků. A tak před setměním
(případně nad ránem) můžeme pozorovat sehnuté postavy, kterak vedou nekončící boj
s plzákem španělským. Doba, kdy s likvidací pomáhaly slepice, je již bohužel nenávratně pryč.
Kdyby měly pozřít všechny slimáky, které jim okolí nabízí, neměly by ani chvilku na utrousení
nějakého toho vajíčka. A Bůh ví, co by v tom vejci na nás čekalo! Plníme tedy různé sklenice,
abychom následně přemýšleli, kam s jejich obsahem. Vylití daleko za hranicemi obce je jistě
řešením, ale obávám se, že nelibá vůně by z okruhu několika desítek metrů vytlačila veškeré
zpěvné ptactvo a polní živočichy. A co takhle nasbírat plné igelitky a s ďábelským smíchem je
šoupnout do popelnice? Představuji si, jak za temné noci jedou popeláři ponurou krajinou.
Unavené obličeje jim osvětlují pouze rozžhavené konce cigaret, které mají zahnat
všudypřítomný pach slimáků. Najednou slyší z nákladového prostoru silné rány. Tázavě se
dívají v kabině jeden po druhém. Potom se pomalu otočí dozadu… Zmutovaní a přerostlí
slimáci jediným úderem prorážejí otvor do kabiny a otvírají na popeláře své nenasytné, vlhké
tlamy!
Fuj! Asi jsem při psaní usnul. Dívám se na hodiny – půlnoc. Raději toho nechám a ráno se
půjdu podívat po zahradě. Pro jistotu si ale s sebou vezmu násadu od krumpáče a posypu se
solí…
(mn)

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