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ŽIVOTNÍ VÝROČÍ:
Pichová Marie
Vojtěchová Drahomíra
Pichová Miroslava
Medková Marie
Janoušek Milan

Hořičky
Hořičky
Chlístov
Hořičky
Křižanov

86 let
86 let
86 let
84 let
80 let

Přejeme životní pohodu a mnoho zdraví do dalších let!

SLOVO STAROSTY (převzato bez redakčních úprav)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Léto pozvolna končí a nezadržitelně se blíží podzim. Přejeme si však, aby počasí bylo příznivé, abychom
úspěšně dokončili započaté akce v letošním roce.
18.srpna jsme předali staveniště pro výstavbu garáže pro hasičská vozidla zhotoviteli stavby
Broumovskému stavebnímu sdružení s.r.o., které ve výběrovém řízení 4 uchazečů o zakázku předložilo
nejnižší cenovou nabídku ve výš 4, 718 tis. Kč. Původní projekt na hasičskou zbrojnici byl, vzhledem
k předpokládaným nákladům cca 12 mil. Kč, rozdělen na dvě etapy. Na výstavbu garáže jsme získali
finanční podporu ve výši 2 mil. Kč od MV GŘ HZS ČR a 1,270 tis. Kč od Krajského úřadu
Královéhradeckého kraje v rámci dotací pro jednotky požární ochrany II. a III. kategorie. Stavba bude
dokončena do 30.11.2016.
V lokalitě 11 RD byla položena splašková kanalizace stoka F2 v délce cca 100 m včetně pěti
domovních přípojek s revizní šachtou. Částečně byla upravena příjezdová komunikace, celkové náklady
cca 419 tis. Kč.
V budově základní školy čp. 71 byla dokončena výměna oken na zadní části a firma VRAPO Trutnov
dokončila rekonstrukci fasády. Byl položen chodník a v současné době připravujeme návrh na úpravu
plochy bývalého hřiště. Celkové náklady 475 tis. Kč.
Firma Špelda s.r.o. Říkov provedla rekonstrukci komunikace v Chlístově v délce 330 m , šířka 2,40 m.
Byla položena štěrkodrť a následně asfaltobetonový koberec. Komunikace v dolní části byla napřímena
v návaznosti na hranice přilehlých pozemků a částečně zatrubena vodoteč. Celkové náklady 397 tis. Kč.
Na tuto rekonstrukci jsme získali finanční podporu MMR ČR ve výši 189.500,- Kč.
V roce 2001 byla od domu čp. 37 k budově hasičské zbrojnice položena nová kanalizace o průměru 30
cm v plastovém provedení korugo a napojena na stávající betonové potrubí, které se v současné době
propadlo a bylo neprůchodné. Na tuto kanalizační stoku je napojen výtlak z čerpací stanice východ.
Abychom minimalizovali zásah do komunikace příčným překopem, byla položena nová kanalizace a
napojena na stávající kanalizační šachtu. Celkové náklady cca 60 tis. Kč.
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Směrem na Kalousov byla upravena část komunikace podél pozemku bývalého písníku. Částečně byla
rozšířena, zpevněna štěrkem a položena silná vrstva recyklované asfaltové drti a vše dokonale zhutněno.
Celkové náklady cca 57 tis. Kč.
Byl dokončen chodník na křižovatce u Lendelů, upravena přilehlá plocha, který bude následně
zatravněna. Celkové náklady 42 tis. Kč.
V letošním roce ještě osadíme plot u dětského hřiště za knihovnou, který již máme připravený a
některé další úpravy veřejného prostranství.
Při letošní akci Dřevořezbáři s motorovou pilou bylo vyrobeno celkem 6 soch. Členové o.p.s. Pechanec
se rozhodli, že budou umístěny v rámci obce. „Hlava opilce“ u hřiště, „Žena se sovou“ v budově obecního
úřadu, „Šnek“ na dětském hřišti, „Hlava ženy s motýly“ v Mečově u Kurníku, „Volavka“ v Křižanově,
„Ryby“ budou umístěny za ZŠ čp. 71.
Josef Kačer, starosta
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu ve Slatině nad Úpou pořádá

VÝSTAVU OVOCE, ZELENINY, KVĚTIN
a dalších zahrádkářských zajímavostí.
Doplňková expozice: PRUSKO – RAKOUSKÁ VÁLKA 1866
Místo konání:

budova bývalé základní školy ve Slatině nad Úpou.

Termín:

24. a 25. září 2016 (SO, NE)
28.září 2016
(STŘ)
1. a 2. října
(SO, NE)
sobota 24.9. od 14.oo hodin (vernisáž) do 17.oo hod
ostatní výstavní dny od 9.oo hod do 17.oo hod
poslední den - neděle do 16.oo hod

Výstava otevřena:

V pracovní dny výstavního týdne je výstava otevřena pro školy a ostatní skupinové návštěvníky (zájemce)
individuálně po vzájemné telefonické dohodě na tel.č:
603 390 285 př. Hašková Mirka
603 834 996 př. Dudek Jan
Na vaši návštěvu se těší pořadatelé.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

OKÉNKO ZŠ A MŠ HOŘIČKY: (převzato bez redakčních úprav)

více o škole na www.skolahoricky.cz

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Školní rok 2016/2017 jsme zahájili s počtem 117 žáků. Škola bude mít 8 tříd (pouze ve II. třídě bude
spojený 2. a 5. ročník, ostatní ročníky budou v samostatné třídě). Změny zaznamenal personál školy - paní
Milenu Kasnarovou nahradila ve funkci školnice na 2. st. paní Simona Pacáková z Hořiček, paní Mgr.
Kateřinu Hankovou nahradila v funkci učitelky 1. st. paní Mgr. Dana Maršíková z Úpice.
Do 1. třídy nám nastoupilo 13 prvňáčků a jejich třídní učitelkou je paní Mgr. Lenka Hejková. Na konci
roku odešlo na střední školy 13 deváťáků. Celkově máme tedy stejný počet žáků jako loni.
Letošní prázdniny se nesly ve znamení oprav budovy 2. st. školy. Byla dokončena oprava a nátěr omítky
na severní straně budovy, kde byla ještě před prázdninami vyměněna okna. V budově jsme ještě malovali
a opravovali interiér po výměně oken. Navíc byla do budovy přivedena nová přípojka vody. Za budovou
byl také opraven chodník, zbývá nám už jen provést úklid prostoru za budovou naší "nové" školy. Pevně
věřím, že nový vzhled budovy vyburcuje žáky k dobrým výkonům ve škole.

© OBECNÍ ÚŘAD HOŘIČKY

2

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Během letošních hlavních prázdnin byla školka v provozu do 15.7., poté byla 6 týdnů uzavřena a její
provoz byl obnoven 29.8. V červenci byl zájem o školku poměrně velký, menší byl na konci srpna.
Školku bude letos navštěvovat 28 dětí (kapacita školky je 28 dětí). Po zápisu jsme museli odmítnout z
kapacitních důvodů 1 dítě, které se však díky ukončení docházky jiného dítěte do školky nakonec dostalo.
Personální obsazení školky zaznamenalo změnu. Do funkce vedoucí učitelky MŠ nastoupila paní Monika
Olbortová, která nahradila dlouholetou pracovnici paní Jaroslavu Žďárskou.
Zápis pro školní rok 2016/2017 proběhne v první polovině května 2017 (přesný termín bude uveden s
předstihem na webu školy).
Mgr. Karel Dvořáček, ředitel školy
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ZASEDÁNÍ

ZASTUPITELSTVA
V H O Ř I Č K ÁC H
se uskuteční

dne:
hodin:
místo:

v pondělí 12.9.2016
18,00 hodin
obecní úřad – obřadní místnost

PROGRAM:

1. Zahájení a kontrola usnesení
2. Výstavba garáže SDH
3. Rekultivace písníku
4. Majetkové záležitosti
5. Různé a diskuse

OBCE

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Obecně prospěšná společnost Pechanec Vás zve na

POZNÁVACÍ ZÁJEZD DO OLOMOUCKÉHO KRAJE (8.října 2016)
Čechy pod Kosířem

Loštice

– muzeum kočárů (největší sbírka v Evropě, největší kočár na světě)
– hasičské muzeum (z bývalé továrny na hasičskou techniku)
– zámek, park, oranžérie, rozhledna, sbírka obrazů Josefa Mánesa
– expozice filmů Zdeňka a Jana Svěrákových

– muzeum olomouckých tvarůžků (zajímavostí je cukrárna, kde je vše z tvarůžků)
– muzeum Adolfa Kašpara (nejznámější malíř Babičky)

S ohledem na vzdálenější cíl zájezdu je odjezd již v 6:00 hodin, návrat cca ve 20 hodin. Minimální počet
účastníků je 20, cena 350,- Kč/osobu (záloha 200,- Kč).
Přihlášky do 25.9.2016 na obecním úřadě u paní Volfové nebo v obecní prodejně u paní Janischové.
Svobodná volba programu i stravování (Čechy pod Kosířem – restaurace Mánes, Loštice – restaurace a
pivnice U rytíře).
Program je lákavý pro hasiče, milovníky zámků, parků, rozhleden a zejména kočárů. Těšit se můžete na
fantastický výklad pana Obra (malého postavou, ale skutečně obrovského díky svému zápalu pro muzeum
kočárů). Součástí prohlídky je i krátký film o stavbě kočárů a z každoročních oslav.
Ve vývěsce obecního úřadu máte k dispozici poutavý článek, kde je uvedeno mnoho dalších podrobností.
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KŘÍŽOVKA (minulé řešení: Johnová, Dvořáček, Krecbach, Medek)

autor: Luděk Rudiš

Tajenka – souvisí se školstvím
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

A
B
C
D
E
F
G
H
I
Vodorovně:
A – skleněná nádoba (na ryby), MPZ Švédska, židovské ženské jméno
B – cinká, obojživelník, hrad ve východních Čechách
C – 1.díl tajenky
D – MPZ Rakouska, polévka ze zelí, římsky 49, malé lano
E – 2.díl tajenky, MPZ Maďarska
F – zkr. národního podniku, netrhej (nespisovně), mořský pták, kůň
G – označení toalet, osobní zájmeno, sportovní oděv, plošná míra, ovčí citoslovce
H – zkratka místního národního výboru, 3.díl tajenky, péče o skot
I – ZY, arabské mužské jméno, odstrkování, osobní zájmeno
Svisle:
1 – první a poslední písmeno abecedy, přísada do malty (krátce), značka cizího motocyklu
2 – hádanka, divadelní závěsy
3 – římsky 5, otýpka, naše televizní stanice
4 – letopis, hrdina starého televizního seriálu (foneticky – jak slyšíme)
5 – italská metropole (první písmeno bez háčku), část nohy, OI
6 – římsky 999, EÁ, dovíš se, chemická značka kyslíku
7 – SPZ Ústí nad Labem, okrádal, SPZ Kladna
8 – byl na dešti, výkon fotbalisty (hovorově)
9 – zastřelil (zvěř), dívčí jméno (domácky)
10 – druh hrušky, YCH
11 – Á, začátky dne (poslední písmeno dlouhé), oříznuté kusy papíru
12 – hrdina, předložka, typické pro slona
13 – by, zahřívání vody (množné číslo)

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