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ŽIVOTNÍ VÝROČÍ:
Tuček Josef
Mencl Josef
Tylšová Božena
Vajsar Zdeněk
Macháček Antonín
Horák Václav
Kábrtová Anna
Machačová Zora
Pokorná Libuše
Vítová Věra

Křižanov
Hořičky
Hořičky
Hořičky
Hořičky
Chlístov
Nový Dvůr
Chlístov
Hořičky
Křižanov

89 let
86 let
86 let
83 let
75 let
70 let
70 let
70 let
70 let
70 let

Přejeme životní pohodu a mnoho zdraví do dalších let!

SLOVO STAROSTY (převzato bez redakčních úprav)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Malé ohlédnutí za uplynulým rokem aneb jak jsme hospodařili a výhled na rok 2016
Rozpočet na rok 2015 byl plánován jako vyrovnaný ve výši 6,515 tis. Kč.
Skutečné příjmy dosáhly výše 7,701 tis. Kč a skutečné výdaje 8,921 tis. Kč.
K 31.12.2015 byl stav na běžném účtu 2,354 tis. Kč.
Rozpočet na letošní rok je plánován rovněž jako vyrovnaný ve výši 6,565 tis. Kč a do plánu realizace jsou
v něm zařazeny následující akce:
- dokončení úpravy prostranství a komunikace v oblasti křižovatky u Lendělových,
- prodloužení splaškové kanalizace v lokalitě 11 RD a zpevnění komunikace,
- dokončení opravy vnějších omítek na budově ZŠ čp. 71,
- oprava vnějších omítek na budově pošty čp. 89 – západní strana a oprava balkonů – čelní strana
- rekonstrukce chodníku kolem budovy čp. 4 – obecní úřad,
- rekonstrukce veřejného osvětlení v úseku mezi místními částmi Křižanov a Mečov,
- oplocení veřejně přístupného dětského hřiště,
- oprava schodiště na hřbitově, odstranění popínavých rostlin ze hřbitovní zdi a následně její oprava;
oprava vstupní brány na nový hřbitov
Neuvádíme řadu dalších drobných oprav a úprav místních komunikací a veřejného prostranství.
Byla předložena žádost MMR (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR – pozn. redakce) o dotaci na opravu
místní komunikace v Chlístově podél rybníka.
Probíhá sloučené územní a stavební řízení na výstavbu požární zbrojnice.
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Dokončujeme zpracování stanovisek a průvodní dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění
stavby – chodník podél silnice II/304 ve směru ZŠ – Teichmanovi.
Chodník bude navazovat na stávající silniční obrubníky, které jsou osazeny podél silničního tělesa.
Máme zpracovanou projektovou dokumentaci pro územní řízení – zatrubení meliorační struhy v lokalitě
11 RD.
Probíhá projektové zpracování terénních úprav v lokalitě bývalého písníku „Šutrák“.
Správa silnic Královéhradeckého kraje připravuje rekonstrukci silnice III/3044 v trase křižovatka u
základní školy - Chlístov - křižovatka na Mezilečí.
Několik informací týkajících se likvidace odpadů
Obec v souladu se zákonem je povinna zajistit pro občany bezplatnou likvidaci nebezpečných odpadů a
biologicky rozložitelných odpadů.
V roce 2015 byly tyto náklady ve výši cca 32 tis. Kč.
Dále jsme zajistili pro občany bezplatně likvidaci velkoobjemového odpadu, náklady byly ve výši 17 tis.
Kč. Likvidaci plastových obalů a skla není obec povinna zajistit pro občany bezplatně a řada obcí
v tomto směru vydanou vyhláškou stanovila výši poplatku, kterým občané přispívají na úhradu nákladů.
My však toto průběžně zajišťujeme a hradíme z rozpočtu obce. V roce 2015 byly náklady ve výši cca 122
tis. Kč.
Obec je zapojena v celostátním systému EKOKOM – tato organizace poskytuje obcím finanční odměnu
za třídění odpadu, jako je sklo, plasty, kovy a papír, který je možno použít pro další zpracování. Čím více
občané vytřídí uvedené komodity, tím větší odměnu obec získá.
Za rok 2015 jsme takto získali cca 85 tis. Kč.
Podíváme-li se na porovnání jednotlivých druhů odpadů v roce 2014 a 2015, musíme konstatovat, že
v naší obci došlo k podstatnému nárůstu množství směsného komunálního odpadu, který byl vyvezen
z popelnicových nádob od občanů. Náklady na likvidaci tohoto odpadu si hradí občané sami.
rok 2014
37,716 t
12,427 t
8,374 t

směsný komunální odpad
sklo
plastové obaly

rok 2015
55,105 t
10,351 t
10,556 t

U směsného komunálního odpadu vychází v roce 2014 na každého občana množství 69 kg, zatímco v roce
2015 je to 102 kg/občan.
Závěrem mi dovolte vyslovit přání, aby letošní rok byl pro každého z nás alespoň stejně úspěšný jako rok
minulý.
Josef Kačer, starosta obce
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Děkujeme všem lidem, kteří přijali naše koledníky, děkujeme občanům za štědrost, kteří přispěli do
pokladniček a tím podpořili charitní dílo. Děkujeme obětavým koledníkům, vedoucím skupinek a
všem, kdo se podíleli na organizaci Tříkrálové sbírky 2016.
V letošním roce jste věnovali 37 182 Kč, což je bez pár korun o 4 tisíce více než loni.
Vedoucí skupinky
Iva Pichová
Dagmar Teichmanová
Kleprlíková Hana
Tylšová Karolína
Tylš Josef
Mertlík Jaroslav
Hoffman Aleš
Galuščáková Alena

Za oblast
Libňatov
Libňatov
Chlístov + část Hořiček
Hořičky
Hořičky
Křižanov + Mečov
Mezilečí
Litoboř

Celkem za oblast
4 636,5 892,6 476,4 206,-

Dne 13.1.2016 odesláno na F.Ch. Náchod
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V letošním roce je předpokládáno, že připadne cca 8 000,- Kč do obcí, kde sbírka probíhala. Zde nastává
zodpovědný úkol, najít potřebné starší občany nebo rodinu s dětmi, které tuto finanční pomoc potřebují a
rádi uvítají. Obracím se proto na Vás občany s prosbou najít vhodné osoby a tím využít tuto nabízenou
pomoc. Případná realizace je předem schválena komisí F.Ch. Náchod. V opačném případě se částka vrací
na F.Ch. Náchod. Děkuji za Vaše náměty a postřehy.
Josef a Markéta Tylšovi, koordinátoři Tříkrálové sbírky
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

více o škole na www.skolahoricky.cz

Sněhulákový týden v MŠ
"Sněhuláček panáček,

Tak tato říkanka nás provázela celým „sněhulákovým týdnem“ ve školce.
I když něco málo sněhu napadalo, přesto nestačil na to, abychom si mohli
postavit pořádného sněhuláka. A tak jsme aspoň tvořili sněhuláky ve školce,
třeba z papíru, z modelíny anebo si je namalovali. Zkrátka vyzdobili jsme si
celou školku. Jeden den jsme si dokonce sami na sněhuláky hráli, protože
nám maminky vyrobili krásné sněhulákové kostýmy. Ten den jsme si moc
užili. Hráli jsme hry, při kterých jsme si opakovali barvy, počítali jsme,
zpívali, tančili, soutěžili, kreslili křídou na magnetickou tabuli se zavázanýma očima, shlédli jsme
sněhulákovskou pohádku. Také jsme se vyfotili. Můžete se podívat na webové stránky školy – tam
uvidíte, jak nám to slušelo. Škoda jen, že hodně našich kamarádů bylo nemocných. Ale věříme, že si brzy
užijeme při některé další akci ... .

má na hlavě plecháček.
Místo očí uhlíky,
na kabátku knoflíky.
Je bez botek bos,
červený má z mrkve nos."

Jaroslava Žďárská, vedoucí uč. MŠ

Lyžařský výcvik č.1
Druhý týden v lednu se uskutečnil již skoro desátý ročník projektu s názvem "Hurá na lyže". Nejedná se o
nic jiného než o lyžařský dojezdový výcvik žáků pátého ročníku do Skiareálu v Mladých Bukách, který je
přípravou na ten klasický pobytový lyžařský výcvik v ročníku sedmém. Jelikož je letošní zima poměrně
dost zvláštní, tak i počasí se předvedlo v plné kráse. Výcvik jsme začali zataženou oblohou a teplotami
kolem nuly. Druhý den nám mrholilo až pršelo, ale vydrželi jsme. Od středy to již byla pravá zima
doprovázená občasným sněžením i modrou oblohou.
Po týdnu stráveném s dětmi si myslím, že výcvik si všichni užili. Děti zjistily, že na lyžích se dá zažít
mnoho legrace. Pro ilustraci uvádím názvy některých lyžařských prvků: tlučení krtků, letadlo, ježibaba,
švadlenka, quatro, jede jede mašinka ... . Lyžovali jsme s hůlkami, s žížalami, s kruhy, mezi metami.
Jezdili jsme popředu, pozadu (i celý kopec a někdo i s oblouky), dělali jsme 360ku, plánovaně jsme
padali v obloucích, přetahovali jsme se o žížaly za jízdy, jezdili jsme na jedné lyži, koulovali jsme se při
jízdě v hadu, atd.
Výcvik byl završen závody, při kterých nejlepší lyžaři obdrželi medaile ve tvaru vloček a sladké odměny.
Důležité rovněž bylo, že se nikomu z dvanácti účastníků nic nestalo a to ani (jak to tak bývá) při poslední
jízdě. Již teď se těšíme na další výcvik ...
Karel Dvořáček

*************************************************************************************
Sbor dobrovolných hasičů v Hořičkách Vás srdečně zve na HASIČSKÝ BÁL
Termín: 20.února 2016 (sobota)
Místo: Hořičky - obecní hostinec
Začátek: 20 hodin
Vstupné: 70,- Kč
Hudba: Kosťa a spol.
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nekuřácký

ZE ŽIVOTA OBCE
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Radost z Vašich čtyřnohých miláčků s sebou přináší i určité povinnosti
a jednou z nich je i úhrada poplatku na obecním úřadu. Nejzazší lhůta
je 31.března a dveře včetně pokladny jsou otevřeny v běžných úředních
hodinách.
Je více než potěšitelné, že se najdou mezi námi tací, kteří se snaží pomoci potřebným, aniž by
k tomu byli vyzváni v našem zpravodaji nebo na internetových stránkách. Je to už dlouho, kdy
jsme opakovaně organizovali darování vlny na pletení ponožek pro staré a nemocné lidi. Jaké
bylo tedy mé překvapení, když jsem minulý týden převzal v kanceláři obecního velkou tašku
plnou pečlivě namotaných klubíček vlny. Milé dárkyni děkuji za „babičky pletařky“ i za
budoucí obdarované. Z předchozího logicky vyplývá, že akce „Daruj vlnu, všechny to zahřeje“
stále pokračuje…
(mn)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

FEJETON POD ČAROU:
POVOLÁNÍ
Postoj ke své profesi se v průběhu života logicky vyvíjí. Nejvíce jasno mají pochopitelně malé děti. Čím
bys chtěl být, Pepíčku, až budeš velký? Kde bys jednou ráda pracovala, Haničko? Obdobné otázky dostal
v dětství každý z nás, časem jsme je začali pokládat sami. S bezelstností odpovídající věku tedy slýcháme
např.:
- traktoristou. Nikoho jistě nepřekvapí, že toto zvolání vychází z úst chlapců, zejména když mají
v rodině ten správný vzor. Holt láska k motorům se rodí už v raném věku.
- paní učitelkou. To je typická odpověď malých holčiček, které propadly kouzlu osobnosti té své
paní učitelky. Že v průběhu dalších let může dojít k odklonu od přízně i od profese, není nic
neobvyklého. Puberta dělá divy…
- podnikatelem. Divoká devadesátá léta nahrávala i takovým prohlášením. Drtivá většina noviců
v podnikání měla samozřejmě čisté úmysly a vydělávala přiměřeně k dodržování nových zákonů,
hlavně těch daňových. Ovšem část si vykládala povinnosti vůči státu po svém, což vedlo
k podivuhodnému navýšení zisků. Jestliže si neopatrný tatík nedával při svých politických
komentářích pozor na jazyk, mohl snadno ukázat Pepíčkovi tu méně správnou cestu.
Leč člověk míní a život mění. Z plánovaných traktoristů se stanou pekaři nebo třeba elektrikáři. „Paní
učitelka“ přehodnotí své plány a z devátého ročníku odchází do učebního oboru Květinářka. Ba i na pozici
podnikatele dochází k vývoji, synkova puberta se otci vymyká z rukou a kariéra se ubírá směrem k
politologii.
Samostatnou kapitolou je změna povolání v průběhu profesního vývoje. Pryč je doba, kdy našinec
pracoval od získání výučního listu až do odchodu do důchodu jako soustružník v ČKD Praha. Málokomu
se podaří setrvat na pozici mistra v lisovně dlouhých čtyřicet let (ona totiž ta lisovna může i několikrát
změnit majitele nebo projít restrukturalizací). A tak se stává, že životopisy uchazečů o zaměstnání
připomínají spíše encyklopedický výčet oborů národního hospodářství.
No a přání být už/ještě/zase v zaměstnání? Žáci a studenti by už nejraději pracovali, lidé středního
věku, kterým se důchod spíše vzdaluje než blíží a musí ještě pracovat, by se nejraději již viděli v důchodu,
a naopak důchodci by výměnou za odečtení dvaceti let věku klidně zase do zaměstnání nastoupili. No
řekněte sami, nemám pravdu?
(mn)

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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