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SLOVO STAROSTY:
(proslov starosty z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Hořičky ze dne 2.11.2006)

Vážení spoluobčané, dámy a pánové,
při posledních volbách do obecního zastupitelstva jsme od Vás dostali mandát řídit dění
v obci prostřednictvím zastupitelstva obce. Za tuto důvěru Vám chci jménem zastupitelstva
poděkovat. Protože znám značnou část zastupitelů velmi dobře a dlouho, chci vyslovit
přesvědčení, že vytvoříme dělný kolektiv, který bude aktivně spolupracovat a hlavně plnit
úkoly ku prospěchu obce. Budeme mít těžkou pozici. Po předchozích zastupitelích zůstala
velká stopa, kus poctivé, obětavé práce, která je vidět. Namátkou vzpomenu plynofikaci obce,
část kanalizace, osvětlení, chodníky, komunikace, úpravy kolem hřbitova, úprava prostranství
obce, hřiště a mohl bych pokračovat dalšími menšími akcemi, ale to není potřeba. Za tuto
práci patří předchozím zastupitelům poděkování.
Zvláštní poděkování ovšem patří dnes již bývalému starostovi panu Kačerovi. Mám za to,
že sem dnes rozhodně patří poděkování, jež jsem mu vyslovil na poslední veřejné schůzi
zastupitelstva obce, kdy oznámil, že již funkci starosty vykonávat nechce. Dovolte mi, abych
Vám jménem starého, ale i nového zastupitelstva obce poděkoval za 12-ti letou práci ve
funkci starosty obce Hořičky. Vykonával jste ji s pečlivostí a obětavostí sobě vlastní, se
zájmem a zodpovědně. Ne vždy jste se setkal s uznáním, ale to k této práci a funkci náleží.
Vždy to tak bylo a bude, že se nelze zavděčit všem. Stálo Vás to hodně úsilí a především
nervů, z čehož Vám zešedivěl nejeden vlas. Vždy jste ale hledal cesty, jak obec Hořičky a
okolí dál zkrášlovat a vyhovět stávající, často ne jednoduché, legislativě. V tom se Vám
snažila předchozí zastupitelstva někdy s větším či menším úspěchem pomáhat. Mně osobně,
ale mluvím určitě i za mnoho jiných zastupitelů, se s Vámi spolupracovalo velmi dobře.
Obětavostí, starostlivostí a pílí jste nasadil svým nástupcům laťku hodně vysoko. Pevně
věřím, že i v dalším období - co Vám budou síly, ale hlavně zdraví stačit – budete pomáhat
dál v rozvoji a rozkvětu obce. Ještě jednou Vám děkuji za odvedenou práci.
Nově zvoleným zastupitelům děkuji jménem svým, ale i místostarosty obce ing. Lva, za
důvěru, kterou jste nám dnešní volbou dali. Věřím, že Vaši důvěru za Vaší účinné pomoci
nezklameme, že s úkoly, které před námi budou stát, se úspěšně vyrovnáme. K tomu nám
všem přeji hodně úspěchů, ale především zdraví.
Ing. Zdeněk Brož
starosta obce
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SLOVO „REDAKCE“:
Výraz „redakce“ je záměrně v uvozovkách, protože v současné době čítá dva členy
(kromě autorů příspěvků). I přesto pevně věříme, že čtenáře naše snažení zaujme a že mírně
upravený obsah bude příjemný pro oči i duši.
(mn, jl)

OKÉNKO ZŠ A MŠ HOŘIČKY:
Přehled akcí konaných v září a říjnu v mateřské škole
 8.9. - „Den houbařů“
 Září až říjen – děti sbíraly kaštany a žaludy pro daňky v náchodské oboře (prozatím
nasbíraly celkem 70 kg).
 Od začátku září jsme průběžně každou středu jezdili s předškoláky na plavecký
výcvik.
 25.9. byl vyhlášen „Jablíčkový den“, ve kterém jsme ve školce pekli jablkový závin.
Moc nám všem chutnal. Zrovna tak i ovocný salát, který jsme si udělali ze zbylých
jablíček.
 29.9. jsme se zúčastnili školní „Drakiády“ jako diváci. Bylo se opravdu na co dívat.
 6.10. jsme se vypravili do Červené Hory na akci s názvem „Za tajemstvím Červeného
hradu“. Tam jsme plnili spolu s dětmi z MŠ Červená Hora a skřítkem Červenáčkem
mnoho úkolů a hledali ukrytý poklad.
 13.10. jsme uspořádali „Šiškiádu“. Nasbírali jsme v lese různý přírodní materiál a poté
jsme z něho ve školce skládali obrázky. Ty jsme věnovali na zahrádkářskou výstavu do
Slatiny nad Úpou.
 24.10. jsme se na výstavu jeli také podívat.
Na obě výjezdové akce nás odvezl pan Kasnar hasičským autem, kterému touto cestou
chceme ještě jednou poděkovat.
Jaroslava Žďárská

Přehled akcí konaných v září a říjnu v základní škole
 29.9. jsme uspořádali na 1. stupni ZŠ již druhý ročník „Drakiády“. Jelikož to byl den
po státním svátku, zvolili jsme volnější program i na 2. stupni. Šestý ročník podnikl
historickou exkurzi na Vízmburk zakončenou havlovickým minigolfem. Sedmý a osmý
ročník absolvoval sportovní den a devátý ročník zase navštívil klášter v Broumově.
 Od začátku září jezdili na plavecký výcvik žáci prvního až čtvrtého ročníku.
 2.10. jsme navštívili multimediální show o Indonézii v Červeném Kostelci. Show má u
žáků každoročně velký ohlas, protože se v ní dozví vždy něco opravdu zajímavého.
 7.10. – 13.10. někteří zájemci o anglický jazyk podnikli společně s paní učitelkou Mgr.
Monikou Zelinkovou poznávací zájezd do Paříže, Dublinu a Londýna.
 11.10. proběhl tradiční výchovně vzdělávací projekt pro žáky sedmého ročníku
s názvem „Projekt Jestřebí hory“. Prolíná mnoho vyučovacích předmětů na 2. stupni
ZŠ a je rovněž realizován v terénu. Žáci se učí teoretické poznatky aplikovat v praxi,
což je ideální pro rozvoj jejich kompetencí.
 23.10. - 1. stupeň navštívil zahrádkářskou výstavu ve Slatině nad Úpou. Tuto výstavu
rovněž shlédli žáci sedmého a osmého ročníku. Své místo na výstavě měla i naše škola.
Kolektiv učitelek 1. i 2. stupně svou usilovnou prací vyzdobil celou jednu místnost.
Mgr. Karel Dvořáček
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INFORMACE Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE:
Na ustavujícím zasedání zastupitelstva byl zvolen do čela obce nový starosta a
místostarosta. Starostou obce byl jednohlasně zvolen ing. Zdeněk Brož a místostarostou
rovněž jednohlasně ing. Miroslav Lev. V nejbližším období budou obsazeny i jednotlivé
výbory.
Dne 16.11.2006 bude provedena kolaudace prostranství obce. Příprava, organizace a
výstavba je zásluhou předchozího zastupitelstva obce. Cesta k současnému vzhledu byla
rozmanitá. Připomeňme si jen v krátkosti jednotlivé milníky tohoto vývoje.
V roce 1920 zde stál dům Adolfa Vika č.p. 12. Posledním majitelem původního objektu byl
do r.1973 Josef Valášek. 28. května 1973 začalo bourání tohoto domu a následně 24.července
téhož roku začala výstavba prodejny, jejíž majitelem byla Jednota Broumov. Samoobsluha
byla otevřena 5. května 1975. Po třiceti letech bylo prodejna rozebrána a v roce 2006 došlo k
zahájení kompletní přestavby celého prostranství až do dnešní podoby.
Zajímavý osud je i autobusové zastávky. Na Hořičském náměstí bylo zřízeno autobusové
nádraží roku 1958. Jako čekárna byl postaven „Švédský srub“. V roce 1965 jeho funkci
nahradila plechová čekárna, která při rekonstrukci návsi byla nahrazena novou, osvětlenou a
s modernějším vzhledem.

fotografie z roku 1920

fotografie z roku 1989

dnešní podoba prostranství
Žádáme naše mladé cyklisty a skateboardisty, aby v zájmu své vlastní bezpečnosti
nevyužívali tohoto jistě příjemného povrchu. Zároveň doufáme, že si společně nové
prostranství i zastávku uhlídáme a uchováme na další dlouhá léta.
foto (jl) a obecní archiv
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NAŠI NOVÍ OBČÁNCI:
V sobotu 11.listopadu proběhlo v obřadní síni vítání občánků do života.
Karel Dvořáček
Kristýna Mertlíková

ŽIVOTNÍ VÝROČÍ:
Božena Mertlíková, Chlístov

81 let

Přejeme životní pohodu a mnoho zdraví.

INFORMACE:
Náměty a připomínky k obsahu zpravodaje, práci starosty a obecního zastupitelstva lze nyní
rovněž zaslat elektronickou poštou na adresu obec.horicky@quick.cz

FEJETON POD ČAROU
A mně se chce něco napsat ….
V poslední době se stále častěji zabývám myšlenkou, že budu psát. Nekladu si nijak
vysoké cíle – neprahnu po tom, abych byl slavný spisovatel, nedělám si nároky být úspěšným
literárním kritikem, neláká mne psát o poklescích či úspěších známých lidí. To, co zřejmě
chybí v dnešní uspěchané době, je alespoň na chvíli „vypnout“, sednout si pohodlně do křesla
nebo právě naopak nepohodlně třeba na spadlý strom v lese a …. třeba číst?
Rozlišuji tři skupiny lidí. První jsou notoričtí nečtenáři – možná svým postojem o mnoho
přicházejí a nebo je to přesně obráceně, mnoho získávají. To záleží na obsahu článku. Druhá
skupina jsou lidé, kteří autorovu myšlenku pozřou, aniž by je nějak výrazně poznamenala.
Avšak samotný fakt, že dočtou až do konce, lze považovat za určitý úspěch literátova snažení.
Alespoň po dobu čtení přestávají myslet na běžné věci ve svém životě – jak vydělat další
milion; jak obalamutit finanční úřad; kde prodávají nejlevnější máslo nebo jak naložit se svou
pevnou telefonní linkou u ČESKÉHO TELECOMU, vlastně Telefónica O2. Zato třetí skupina
– to je to pravé ořechové pro každého pisálka. Z článků si berou někdy více někdy méně
hluboké autorovy myšlenky, které se jim snaží v textu podsunout. Jaké krásné pocity musí
zažívat úspěšný režisér nebo autor scénáře, jsou-li přítomni v kině, kde se lidé dobrovolně a
s požitkem baví sledováním jejich díla. Jakou já bych prožíval radost, kdybych při procházce
lesem okolo již zmíněného spadlého stromu spatřil smíchy se natřásajícího čtenáře mého
článku. Určitě by mi nevadily komplikace, které by pro mne plynuly z případného pádu páně
čtenářova do listí nebo do jehličí. Rád bych asistoval při nakládání čtenáře (po pádu již
pacienta) do vozu Rychlé zdravotní služby, procítěně bych mu ve stísněném prostoru sanity
dočítal můj článek. Vždyť čtenář je pro autora jako zákazník pro obchodníka. I zde platí
okřídlené rčení – „Náš zákazník, náš pán“.
Nejprve jsem se obával, o čem to vlastně budu psát. Námětů je sice mnoho, ale již
v úvodu jsem jich také mnoho vyloučil. Ale mám v podstatě jasno. Budu psát o tak běžných
věcech, které při jejich prožívání ani nevnímáme. Budu psát o mobilech, budu psát o
restauracích, budu psát o jízdě autem, budu psát o …… Můj slovník cizích slov tvrdí na
straně 168, že tomu, co chci vytvářet, se říká fejeton. Tak uvidíme, ale to zase až někdy příště.
A mně se chce něco napsat…..
Jedno vím však teď jistě.
(en)
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