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Přejeme životní pohodu a mnoho zdraví do dalších let!
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SLOVO STAROSTY
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Někteří členové našeho SDH dlouhodobě šíří názor, že zastupitelstvo obce svými některými rozhodnutími
omezuje činnost výjezdové jednotky SDH obce. Dovolím si s tímto názorem nesouhlasit a vrátím se do
roku 2016.
- Na základě zpracovaného projektu na výstavbu hasičské zbrojnice jsme zažádali o dotaci na výstavbu
garáže pro hasičská vozidla. Obdrželi jsme 2 mil. Kč od MV a 1,27 mil. Kč od KÚ KHK.
Stavba byla dokončena téhož roku, celkové náklady 5.281.900,- Kč.
- V roce 2017 jsme se věnovali kvalitnímu zpracování žádosti o dotaci v rámci IROP, MMR a EU na
dostavbu 2. části hasičské zbrojnice – objektu se zázemím.
Obdrželi jsme 6,054 mil. Kč od MMR + EU.
Stavba byla realizována v roce 2018, celkové náklady 7.292.000,- Kč.
- V roce 2021 jsme zažádali o dotaci na nákup nové hasičské cisterny. Obdrželi jsme 2.5 mil. Kč od MV a
1 mil. Kč od KÚ KHK. Česká spořitelna a.s. nám poskytla úvěru na nákup vozidla ve výši 3 mil. Kč,
úroková sazba 4,23 %, splatnost úvěru 5 let.
1. 7. 2022 jsme převzali od výrobce THT Polička s.r.o. hasičskou cisternu CAS 20 TATRA 815.
Cena 6.760.000,- Kč.
- S pojišťovnou jsme uzavřeli na hasičské vozidlo smlouvu o pojištění majetku a odpovědnosti.
Roční pojistné ve výši 61.711,- Kč.
- Pro členy výjezdní jednotky jsme v letošním roce zakoupili 6 souprav zásahových obleků v hodnotě
150.775,- Kč.
Zřizovatelem výjezdní jednotky je obec, se kterou má každý člen jednotky uzavřenou dohodu o členství
v jednotce. Velitel jednotky Jan Efler obdržel jmenovací dekret. V současné době má tato jednotka 9
členů.
Předpokládané provozní náklady na činnost výjezdní jednotky včetně splátky úvěru a úroků v letech 2023
– 2027 budou v průměru ve výši 843 tis. Kč ročně.
V současné době jsou podmínky pro činnosti výjezdní jednotky srovnatelné s řadou městských
sborů. Nechť občané posoudí, zda dostatečně pečujeme o naše hasiče.
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TĚLOCVIČNA
Na stavbě tělocvičny byly dokončeny vnější omítky, osazeny dešťové svody a provedena demontáž lešení.
Ve vnitřní části dokončena montáž akustických panelů, dokončena malba a odstraněno lešení. Pětice
odvážných žen zajistila postupné vyčištění oken, za což jim patří dík.
Na vnější části budovy v prostoru mezi tělocvičnou a školou je osazeno vzduchotechnické zařízení a
dokončuje se jeho montáž.
Ve vnitřní části se nyní pokládá celoplošná izolace podlahy a probíhají přípravné práce na montáž
podlahového topení.
Nyní budou prováděny úklidové práce kolem budovy a pokládka chodníku.
V CHLÍSTOVĚ byla osazena na zastávce autobusová čekárna, další bude umístěna na zastávce NOVÝ
DVŮR.
MALÉ PIVNÍ SLAVNOSTI
V sobotu 6. srpna se pořadatelé probudili do deštivého rána s hrůzou vidiny celodenního špatného počasí.
Příroda však dostala rozum a odpoledne bylo nádherné. Vypilo se cca 500 l piva a k tomu další nealko
nápoje, snědlo se beze zbytku vše, co bylo připraveno, vepřové, kuřecí, langoše, párky i hranolky.
Loutkové divadlo pobavilo dvěma svými představeními malé i velké diváky a děti měly zpestřen program
projížďkami na koních.
Příspěvek od neznámého návštěvníka obce
……jedno krásné sluneční dopoledne jsem seděl s majitelkou penzionu na nádvoří, popíjeli jsme Svijany a
řešili mezinárodní situaci.
Z ničeho nic se nádvoří zaplnilo šedomodrým štiplavým kouřem, který vnikal otevřenými okny i do
budovy.
Rychle jsem vstal a běžím k hasičskému přístroji u vchodu a očima hledám plameny.
Majitelka mě uklidnila a informovala, že to jen soused opět prování úklid na zahradě, což je normální.
Větřík postupně rozehnal kouř, dopil jsem Svijany a rozloučil se. Jsem muž činu a rozhodl jsem se podívat,
kde pravděpodobně vznikl zdroj kouře. Všude ticho, klid, úklid zahrady ukončen.
Po těch dvou pivech si nemohu vzpomenout, jak se ta obce jmenovala a ve kterém penzionu jsme to
vlastně byl……
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

více o škole na www.skolahoricky.cz

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Školní rok 2022/2023 jsme zahájili s počtem 146 žáků, počet žáků nám oproti loňskému roku opět mírně
stoupl. Škola funguje již čtvrtým rokem s 9 třídami (jsme tedy plně organizovanou školou) a školní
družina pracuje ve třech odděleních.
Personál školy zaznamenal mírné zemětřesení. Po mnoha letech odešla naše vynikající paní učitelka 1.
stupně Mgr. Ludmila Jirásková. Za její dlouholetou poctivou práci ji mnohokrát děkujeme a přejeme jí
hodně zdraví a klidu s její rodinou. Dále naši školu opustila paní učitelka 1. stupně Mgr. Michala Hejčlová
a paní asistentka Iva Ulichová. Oběma rovněž děkujeme a přejeme mnoho úspěchů v novém zaměstnání.
Jak se nám povedlo tyto pracovnice nahradit? Paní Jiráskovou nahradí Mgr. Adéla Rollerová, která bude
třídní učitelkou 3. třídy, té bude pomáhat asistentka Denisa Kožená. Paní Hejčlovou pak nahradí Mgr.
Petra Vojtíšková.
Do 1. třídy nám nastoupilo 17 prvňáčků a jejich třídní učitelkou je zkušená paní učitelka Mgr. Jana
Neumannová. Na konci roku odešlo na střední školy 14 deváťáků. Několik dětí (tak jako i v minulých
letech) nastoupilo ještě do jiných ročníků a několik jich odešlo.
Škola pokračuje v digitalizaci z minulého školního roku. Osvědčila se nám elektronická třídní kniha,
elektronická žákovská knížka na 2. stupni a digitální stravovací systém. V těchto systémech budeme
pokračovat. Dalším krokem kupředu jsou nové webové stránky školy.
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Největší změna však nastane již brzy. Těší se na ni žáci i pedagogové. Bude nová tělocvična! K této
problematice vám sdělí více informací pan starosta.
MATEŘSKÁ ŠKOLA
Během letošních hlavních prázdnin byla školka v provozu do 1.7., poté byla 7 týdnů uzavřena a její
provoz byl obnoven 22.8. Školka v letošním školním roce není zcela naplněna, máme ještě několik
volných míst.
Personální obsazení školky zaznamenalo změnu. Asistentka paní Jana Trchalíková se přesune do 1. třídy i
se svým svěřencem. Školku již chvíli udržuje a bude od září udržovat v čistotě paní Lucie Vaňková.
A jak jsme připraveni na nový školní rok? JSME!
Mgr. Karel Dvořáček, ředitel školy
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ZE ŽIVOTA OBCE
INTERNETOVÉ STRÁNKY – SUMA SUMÁRUM
S končícím volebním obdobím přichází příjemné konstatování, že celková návštěvnost našich
internetových stránek již přesáhla 200.000 přístupů a ta týdenní se pravidelně pohybuje přes 400.
Posledními přírůstky ve fotogalerii jsou snímky z průběhu výstavby tělocvičny a z revitalizace
rybníka v Křižanově. V sekci „Obecní vlajka na cestách“ jsou umístěny všechny poskytnuté
fotografie obecní vlajky jak na místech v České republice, tak i v Evropě nebo v mimoevropských
státech.
INFORMAČNÍ KANÁLY
Včasné a srozumitelné předávání informací občanům obce je vizitkou, kterou se snaží mít každý
obecní úřad co nejvíce vypulírovanou. Aktuálně si můžete vybírat nebo kombinovat z těchto
možností:
- Zmiňované internetové stránky www.horicky.cz, zejména sekce Aktuality a Úřední deska.
- E-mailové zpravodajství, které Vás upozorní na aktuální dění nebo odkáže na soubory na našem
webu.
- Facebookový profil „Hořičky“, který je v současné době nejrozšířenějším informačním kanálem
díky své rychlosti, dostupnosti a uživatelsky příjemnému prostředím, kde máte k dispozici ihned
i pozvánky, letáčky apod. Posledním příspěvkem je informace o „Hořičském řízkování“, která je
vložena i do tohoto vydání zpravodaje.
- Hořičský zpravodaj, který je nejstarším způsobem, kterak se dostávají informace k občanům
Hořiček a místních částí.
- SMS zpravodajství, které je velmi rychlé, ovšem s určitým omezením, co se týče objemu
zasílaných zpráv. Je však plně dostačující pro oznámení typu: „Zítra je z provozních důvodů
zavřena pošta“ apod.
- Vitrína u obecního úřadu, ale také třeba v Mečově, určena pro milovníky tištěné podoby
dokumentů a nařízena zákonem. ☺
- Osobní (nebo telefonické) předávání informací na obecním úřadu, když jdete třeba od autobusu
nebo do knihovny.
- Na bázi dobrovolnosti a bez záruky správnosti obsahu předávaných informací funguje také
šuškanda na návsi, u plotů, v hospodě nebo na některé z mnoha laviček v katastru obce.
Doufám, že na tomto poli patříme ke špičce mezi obcemi okresu nebo kraje a ke každému z Vás se
důležitá informace nějak dostane. Zavrhli jsme jen předávání zpráv Morseovou abecedou, protože
rychle klesá počet lidí, kteří jí vládnou, stejně tak jsme potlačili myšlenku na kouřová znamení,
protože to by nám Evropská komise se svým Green Dealem stejně rychle zatrhla.
(mn)
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FEJETON POD ČAROU
ZLATÉ ČESKÉ RUČIČKY
Nemohu začít jinak, než hláškou herce Pavla Lišky z filmu Pupendo: “Zlatý český ručičky, golden ček
hende. Okej?” Kdo je totiž má, bude zvládat nadcházející dobu temna tak nějak lépe a radostněji.
Vypnuli proud, všechny baterie v domě jsou vybité a potřebujete světlo? Český šikula má připravené
řešení v podobě dynama z jízdního kola zn. Favorit nebo Eska a zbývá jen zajistit způsob, jak ho
jednoduše roztáčet. Ti šťastnější mají po rodičích nebo prarodičích ruční dynamo se žárovkou, které se
roztáčelo opakovaným stiskem rukojeti, a ejhle! Budiž světlo! Tady vám je totiž vybitý mobil nebo power
banka k ničemu.
Tak dlouho jsme se zříkali plynu, až jsme se konečně dočkali! Nezbývá, než vzít do ruky pilu, sekeru a
poohlédnout se po nějaké soušce. Několika dobře mířenými údery budoucí palivo odvětvíme, ráznými
tahy pilou docílíme zkrácení kmínku na vhodnou délku a ručně poháněný dvoukolák se nám čile plní.
Následně si na zahradě můžete postavit ze dřeva pyramidu a popřemýšlet, kde jste doma naposledy viděli
tábornickou trojnožku a kotlík na vaření. Pro děti to bude neobvyklý zážitek a vy si uvaříte vodu na čaj.
Teplo ohně lze využít i k zajištění přiměřeného tepelného komfortu v posteli. Stačí, když si u ohně
nahřejete nějaký odpovídající placatý kámen a potom si ho šoupnete v chladném lůžku k nohám. Ti, kteří
se chtějí povýšit nad ostatní spoluobčany, již nyní jistě shání značkovou šamotovou cihlu v duchu
snobského hesla: “Čím víc pruhů, tím víc Adidas.” S využitím znalosti přímé úměry, tedy hodně dřeva =
déle hořící oheň = více ohřáté vody, si můžete zajistit i horkou lázeň, kterou lze na podzim praktikovat v
pozinkované vaně na zahradě, když okolo vás zvolna romanticky padá k zemi zlatavé listí. Stydlivějším
lidem samozřejmě nic nebrání v tom, aby s kbelíky ohřáté vody kmitali od ohně k vaně v domě, takže po
dvaceti absolvovaných kolech vstupují do vany již řádně rozehřátí.
Při nedostatku benzínu a odstávce neekologických elektráren budou ve výhodě ty ruce, které ovládají kosu
při boji s vysokou trávou. Na sekačky se s nostalgickou slzou v oku pouze krátce podíváme a budeme se
snažit vybavit alespoň jejich zvuk. Opravdovou radost ovšem bude zažívat hmyz na zahradách, protože
jejich přirozený úkryt bude ohrožen pouze 2x za rok – první sečení a otava. Při používání kosy se na první
pohled pozná, zda ji drží golden ček hende nebo ne.
Zručnost svých mužů jistě ocení ženy již koncem října při potřebě přezout letní pneumatiky na zimní.
Dnešní pneuservisy bez elektrického proudu nehnou zvedákem, nepustí kompresor a utahovačku si může
mechanik akorát tak pověsit proklatě nízko na svůj opasek. V tu chvíli ovšem na scénu nastupuje alfa
samec se zlatýma rukama. Mechanickým heverem hravě zdvihne auto, silou Golema povoluje šrouby na
kolech rychlostí a zručností mechanika bývalých vozů F1 a nezastaví ho ani přezutí pneumatiky na disku
pomocí montpák nebo dřevěných klínů. Ženy z toho omdlévají, mužům stoupá sebevědomí i testosteron v
těle. Holt kdo umí, ten umí.
A ještě něco je k těm zlatým českým ručičkám potřeba – zdravý rozum. Okej? Tak si ho hýčkejte a co
nejdéle uchovejte. Zdá se, že začíná být v poslední době hodně vzácným…
(mn)

DOVĚTEK
BYLO, NEBYLO, DÁVNO TOMU
Když jsem v listopadu 2006 napsal do našeho zpravodaje první fejeton s názvem “A mně se chce něco
napsat…” (viz archiv v sekci Hořičský zpravodaj na našem webu), vstupoval jsem na velmi tenký led. Cíl
byl jasný, podsunout čtenáři někdy více někdy méně hluboké autorovy myšlenky, psát o tak běžných
věcech, které při jejich prožívání ani nevnímáme. Nastavil jsem si jen dvě omezení – při psaní být
apolitický a vyhýbat se tématům, které čím dál víc rozdělují společnost. Na jedné straně jsem postupně
vyčerpával vhodná témata, na druhé straně se výrazně navyšoval počet těch tabuizovaných. Věřte mi, že
třeba v době jakýchkoliv voleb, zasedání našich orgánů nebo těch v Evropské unii a zejména nyní v “době
svetrové” mě prsty na klávesnici notebooku často velmi svrběly a kontroverzní slovní obraty naskakovaly
zcela samovolně. Bylo to náročné, ale zároveň krásné období a velmi děkuji věrným čtenářům za zpětnou
vazbu, která mě vždy potěšila. ☺
(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 - 260 ks.
Výtisky jsou neprodejné a slouží k bezplatnému informování občanů.
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