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Vážení spoluobčané,
i v době dovolených bych Vás chtěl seznámit s právě probíhajícími akcemi, nebo chcete-li s aktuálním
děním v naší obci.
Nejprve bych Vás chtěl informovat o postupu prací na splaškové kanalizaci a výstavbě ČOV.
V pondělí 23. 04. 2012 jsem v souladu s usnesením veřejného zastupitelstva podepsal na SZIF Hradec
Králové Dohodu o poskytnutí dotace. Tímto úkonem se fakticky spustily práce výběrového řízení na
dodavatele stavby. Výzva k podání nabídek na dohled a organizační zajištění zadávacího řízení na
dodavatele stavby „Kanalizace a ČOV Hořičky“ podle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
v platném znění je vyvěšena na úřední desce, elektronicky na webových stránkách obce a byla rozeslána
uchazečům. O vyhodnocení výběrového řízení Vás budeme informovat. Probíhají projekční práce na
kanalizačních přípojkách. V současné době má podanou žádost o připojení 69 objektů. To je více než
polovina ze 110 plánovaných domů, které je možné připojit v první fázi na kanalizační řad a ČOV.
Ostatní, kdo jste ještě žádost o připojení nepodali, prosím o její vyplnění a podání na obecní úřad.
V případě, že žádost nemáte, lze si ji vyzvednout na obecním úřadě, nebo ji stáhnout na stránkách obce.
Tento měsíc skončila plynofikace v lokalitě 11 RD. V současné době probíhá příprava na předání celé
akce. V této lokalitě dále začnou probíhat práce na veřejném osvětlení a rozvodu NN.
Rovněž skončila oprava komínů a čištění žlabů na budově pošty.
S ohledem na nevyhovující archiv obce byly započaty práce na jeho úpravách a rozšíření. Nová
místnost archivu vznikne úpravou stávající nevyužívané místnosti v 1. patře obecního úřadu. Stávající
archiv bude z malé půdičky přestěhován do větších prostor.
Dlouho připravovaná akce opravy hřbitovní zdi je již ve fázi realizace. Výběrové řízení vyhrála firma
BSS Broumov a v současné době zahajuje stavební činnost. Práce budou ukončeny do září letošního roku.
Pro zlepšení komunikace se spoluobčany a lepší propagaci obce s jejím okolím došlo k některým
úpravám. V chodbě obecního úřadu bude vyvěšen územní plán, tak bude možné do tohoto dokumentu
nahlédnout bez čekání na obecním úřadě. V chodbě bude rovněž vyvěšeno schéma splaškové kanalizace.
Do plánku bude možné nahlédnout a zjistit možnost připojení Vašeho objektu.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem, kteří se od roku 1942 starali o chod kina, to ukončilo svoji
činnost posledním filmem 12. 07. 2012 za rekordní účasti diváků.
Opět bych chtěl poděkovat dobrovolným hasičům tentokrát za odstraňování škod po přívalových
deštích v posledním období.
Přeji Vám klidné dovolené a druhou polovinu prázdninových měsíců jen dle Vašich představ.
Jiří Lorenc, starosta
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ŽIVOTNÍ VÝROČÍ:
Moc Karel

Hořičky

88 let

Přejeme životní pohodu a mnoho zdraví do dalších let!
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VÝSLEDKOVÁ LISTINA
SOUTĚŽE POŽÁRNÍCH DRUŽSTEV

O PUTOVNÍ POHÁR OBCE HOŘIČKY
MUŽI (10 družstev)
1. Velký Třebešov
2. Stolín
3. Nahořany
4. Hořičky

ŽENY (3 družstva)
1. Hořičky
2. Černčice
3. Svinišťany

Mužům uniklo umístění na stupních vítězů o pověstný „chloupek“, konkrétně o 0,51 sekundy! Vítězům
patří velká gratulace a všem zúčastněným uznání, protože vedro bylo pekelné a uniformy i pracovní oděvy
příliš „neluftovaly“.
___________________________________________________________________________

SDH Hořičky patří náš velký dík
Rádi bychom touto cestou moc a moc
poděkovali Sboru dobrovolných hasičů
z Hořiček za jejich ochotnou pomoc.
Členové SDH Hořičky, bez nároku na
odměnu, celé velmi horké sobotní odpoledne čistili studnu paní Vitujové od
nánosů bahna, které do ní nateklo z
kukuřičného pole nad osadou Mečov.
Studna je pro tuto paní jediným zdrojem
pitné vody, o to více jsme členům SDH
Hořičky vděčni za jejich obětavou pomoc.
Člověka moc potěší vědomí, že i v této
době, kdy je vše přepočítáváno na peníze
a zisk, se ještě najdou lidé, kteří dokážou
nezištně pomoci člověku, který je v nouzi.
Eva Náhlovská
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SRPNOVÉ GRILOVÁNÍ
V „ HOSTINCI NA HOŘIČKÁCH “
11.8.2012 Posezení s muzikou a grilovanými specialitami
(steaky, žebra apod.)
Začínáme v 17:00 hod
25.8.2012 Loučení s prázdninami (grilované prasátko)
(okrajování v 15 hod)
Posezení s muzikou
bližší informace na tel. 774 784 318 nebo na plakátovacích plochách
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

„TAK NÁM UMŘELO KINO“
Parafrází na slavnou větu posluhovačky dobrého vojáka Švejka dělám zřejmě poslední tečku za
slavnou érou našeho kina. Ale že to byl pěknej funus! Na poslední rozloučení přišlo tolik lidí, že „obřadní
síň“ praskala ve švech.
Dlouhou chvíli do začátku představení si každý krátil po svém. Někdo vychutnával báječné koláčky,
které byly součástí smuteční hostiny, někdo nostalgicky klouzal očima po rozvěšených plakátech a
vzpomínal na letmé doteky zpocených dlaní, dalšímu běžely hlavou názvy a děje filmů, které v minulých
desetiletích zhlédl. Došlo i na smuteční šat; náhrobní kámen pro květinu i zapálenou svíčku nahradilo
dřevěné pódium.
V duchu staré doby vypadnul hned na začátku proud. Zlaté české ručičky však prokázaly svůj um a po
chvíli se již mohlo sálem nést známé praskání reproduktorů. K dokonalosti chyběl jen filmový týdeník.
Vidina posledního promítání nás dostala na jednu loď. Vtipným scénám jsme se všichni, bez rozdílu věku,
chechtali jako pominutí a chtěli jsme tak oddálit nevyhnutelný konec.
Všechno ale jednou skončí. Přichází poslední potlesk, svíce je sfouknuta, skláním hlavu nad povadlými
květy. Sbohem hořičské kino. Odpočívej v pokoji v tom kinematografickém nebi.
(mn)

S potěšením jsem obdržel od Patrika Šolína
z Nového Dvora níže uvedený článek. I přes
trochu ponurý obsah dokazuje, že mladí lidé
používají notebook nejen na hraní počítačových her. A pokud se do myšlenkových
pochodů vetře i vlastní názor? Jenom dobře.
Posuďte sami…
(mn)

KONEC FILMU
12.7.2012
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Úvaha čtenáře zpravodaje a našeho spoluobčana (převzato bez redakčních úprav)
Dnes mi bylo řečeno, že bych měl více psát, a že prý to, co mysl a ruce stvoří, je hezké. Nicméně
rozhodl jsem se tedy něco málo napsat o ... no, snad sami pochopíte, co jsem chtěl sdělit okolnímu světu.
Dnes je sobota 6. 5. 2012. Venku prší, je vítr, hřmí. Při každém rozsvícení oblohy, od právě vyšlehnutého
blesku, se odráží stíny větví na bílou stěnu. Nejde elektřina takže tu sedím po tmě. Jediné, co rozsvěcí můj
pokoj společně s blesky, je světlo od notebooku a téměř vyhořelá svíce, která svými plameny zajímavě
vytváří stíny z věcí, co jsou kolem ní. Jak tak koukám na ten plamen, jak se mihotá sem a tam, připadá mi,
jako by stíny ožívaly a každá věc byla najednou živá, a chtěla říci svůj příběh. Jenže člověk je stvořený
tak, že poslouchá především sám sebe, a nedokáže naslouchat okolním zvukům. Je velmi zajímavé jen tak
ležet, zaposlouchat se sám do sebe a poslouchat své nitro a zvuky, jež vydává okolní svět. Lidé
poslouchají ptačí zpěv. Proč? Líbí se jim. Ale co vlastně ptáci chtějí svými výkřiky říct? To už nikoho
nezajímá. Dnešní svět kolem nás je velmi zlý, špatný a uspěchaný. Každý si hledí jen sám sebe. Jak mám
v klidu spát s pocitem, že na světě zbytečně umírají nevinní lidé. Kvůli takovým věcem, jako jsou peníze,
cennosti a další hmotné věci se dnes vraždí. Je to nepochopitelné. Lidský život přeci nemá žádnou
vyčíslitelnou hodnotu a přesto se to zvěrstvo děje. Proč muži znásilňují nebohé ženy a děti? Proč jsou
války? Proč každý den stovky lidí umírají na nemoci a hladomor? Myslím, že pokud existuje peklo,
žijeme v něm. Co je vlastně dobrého na našem světě? Jsou ještě nějací lidé, co se jako lidé i chovají?
Pokud si někdo myslí, že jsem tímto způsobem bytí a lidmi znechucen, má pravdu!
Jsem velmi vděčný za to, že žiji na vesnici hned vedle lesa, louky a potoka, kde mé myšlenky mohu
nechat proudit sem a tam, a uvědomovat si co se děje. Většina lidí vlastně ani neví, co kolem nich probíhá.
A jak tu tak ležím, píšu tyhle řádky, myslím na to, jestli je někdo jako já, a přemýšlí nad stejnými věcmi.
Pokud ano, jsem rád, že nejsem sám. Ale jsou věci, které mám na tomto světě rád, které mě drží nad
vodou a při dobré náladě i přes všechny tyto věci. Jsou to právě ti lidé, které bych za nic nevyměnil. Ano.
Je to moje rodina. Ale jako každý člověk (bohužel musím se nazvat člověkem) jsem jedním z nich, z těch
bídných hajzlů, co si neváží života. A co je vlastně život? Je to strach, závist, smutek a pláč? Proč si lidé
vlastně stvořili takovýhle svět plný bolesti? Existuje na to odpověď?

FEJETON POD ČAROU:
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DOMÁCÍ JE DOMÁCÍ
Pokud si myslíte, že se dnes rozepíši o panu domácím Evženu Humlovi ze seriálu Chalupáři, tak jste
vedle. Téma je mnohem prozaičtější – domácí potraviny. Na první pohled je vše jasné jako facka. Jedná se
o stravu, která byla připravena doma. Ovšem 21.století není první republika. Bramboračka z vlastní
kuchyně je sice nesrovnatelně lepší než z pytlíku, avšak ingredience nakoupené v marketech, které jsou
prošpikovány technickou solí z Polska a náhražkami prapodivných názvů i složení, mne nenaplňují
optimismem. Nevěřil jsem svým očím, když jsem četl na kelímku od jogurtu, že obsahuje vepřovou
želatinu. Svět se zbláznil – prase v jogurtu!
A tak opět začínáme objevovat kouzlo vlastní produkce. Za zmiňované první republiky to bylo
z nouze, nyní je to velká výhoda. Na zahrádku vyběhneme pro šnytlík, pro zahnání žízně a pohodu je
v záhonku čerstvá meduňka. Dochází vám brambory? Však on se u plotu řádek či dva najde. Zdatnějším
hospodářům lze závidět i nějakou tu slípku, vajíčko nebo dokonce čuníka v chlívku.
Začínám být alergický na čínský česnek, polská vejce nebo na nápisy na sklenicích s medem, že
zeměmi původu jsou státy Evropské unie a státy mimo EU. Obsahově to je hodně hloupá věta. Kdyby
byly na Marsu květiny a včely, mohl by tak med pocházet klidně odtamtud. Trochu mi to připomíná
zlidovělé hlášky asijských trhovců: „To dóbly, kusit. Tliko dóbly, ty moc vélky.“ Jinými slovy, berte co je
a příliš o tom nepřemýšlejte.
Jsem realista, vím, že nemá význam pěstovat pár klasů pšenice, abych je po čase pokosil, vymlátil, zrní
mezi kameny rozemlel a s mozoly na rukou zadělal chlebové těsto. Ale ten šnytlík, černý rybíz nebo
(mn)
jablko snad ještě zvládnu. A tak si tedy stojím za svým – domácí je domácí!
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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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