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ŽIVOTNÍ VÝROČÍ:
Dušková Eva
Eflerová Ludmila
Tučková Irena
Andršová Milena
Vajsarová Věra
Hlaváč Stanislav

Chlístov
Hořičky
Křižanov
Hořičky
Hořičky
Hořičky

94 let
88 let
87 let
82 let
82 let
75 let

Přejeme životní pohodu a mnoho zdraví do dalších let!
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SLOVO STAROSTY
Dostavba hasičské zbrojnice – 2. etapa
V souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek bylo zahájeno výběrové řízení na zhotovitele stavby.
Své nabídky předložili celkem 4 uchazeči. Kritériem hodnocení byla nejníže nabídnutá cena, kterou
předložilo vítězné Broumovské stavební sdružení, s.r.o. Broumov ve výši 6.750.821,- Kč. Podle
harmonogramu výstavby bude hrubá stavba provedena do konce června a celá stavba bude dokončena do
konce září.
Pro informaci uvádíme, že dotaci jsme získali v rámci IROP (integrovaný rozvojový operační program)
MMR ČR a dále předkládáme následující údaje:
Obec Hořičky podala žádost o dotaci do Integrovaného operačního programu, výzvy č. 36 Stanice pro IZS
na projekt „Zvýšení akceschopnosti a připravenosti k řešení rizik a katastrof JPO III Hořičky - přístavba
garáže“. Žádost byla dne 1. 3. 2017 schválena k financování. Celkové způsobilé výdaje projektu budou
6 726 482,57 Kč a podpora z EU (EFRR) bude činit 85%, tedy 5 717 510,18 Kč, 5% bude poskytnuto ze
státního rozpočtu a 10% připadne na spolufinancování z rozpočtu obce. Předpokládaný termín
ukončení realizace projektu je 30. 9. 2018.
Cílem projektu je zvýšení připravenosti JPO III/1 Hořičky k řešení a řízení rizik a katastrof v důsledku
nadprůměrných sněhových srážek a masivních námraz či extrémního sucha. Specifickými cíli projektu
pak jsou:
a) zajištění odolnosti požární zbrojnice vůči účinkům mimořádné události;
b) snížení reakční doby výjezdu jednotky k zásahu;
c) zvýšení připravenosti a akceschopnosti JSDH při řešení mimořádných událostí vyvolaných změnou
klimatu.
Výstupem projektu bude přístavba ke stávajícímu objektu garáže pro požární vozidla v obci Hořičky,
která bude sloužit jako hygienické, administrativní a technické zázemí pro výjezdové družstvo JSDH
Hořičky. Tyto nové prostory budou sloužit v době mimořádných událostí, kdy při výpadku elektrické
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energie a jiných kalamitních stavech v důsledku mimořádné události vyvolané především změnou klimatu
vznikne ideální místo pro zřízení stanoviště krizového řízení a zázemí pro kalamitou postižené
občany či návštěvníky.
Provoz ČOV , ČS a splaškové kanalizace
Splašková kanalizace je řešena jako jednotná, kam natékají splaškové vody a dešťové vody
z jednotlivých objektů, přilehlých ploch a částečně z veřejných prostranství. Do kanalizace se dostává
písek a drobný štěrk, který částečně nasávají čerpadla v jednotlivých čerpacích šachtách. Jejich
opotřebování je poněkud větší, než jsme očekávali a musíme u nich provádět běžné opravy oběhových
nožů, ložisek a dalších dílů, což vyžaduje značné finanční náklady. Rovněž ceny servisních služeb a
odstraňování sedimentů a kalů se zvýšily oproti roku 2014, kdy byla vypracována kalkulace na výši
stočného 24,- Kč/m3.
Z tohoto důvodu zastupitelstvo obce schválilo úpravu ceny stočného na období 2017 – 2018 ve výši
28,- Kč/m3. Jedná se o navýšení ceny o 4,- Kč/m3 a při spotřebě vody cca 30 m3/osoba/rok to je přibližně
o 120,- Kč více na 1 osobu za rok. Pro informaci uvádíme, že v letošním roce bude z rozpočtu obce
vynaloženo na nezbytné technické úpravy technologického zařízení ČOV a ČS cca 200.000,- Kč, které
nebudou započítány do provozních nákladů na likvidaci splaškových vod.
Ostatní
• Nadace Partnerství u příležitosti 100. výročí vzniku Československa pořádá roční kampaň „Stromy
svobody 1918 – 2018“. Provádí registraci stromů, které byly vysazeny v průběhu uvedených let.
Přihlásili jsme lípu, která byla vysazena v roce 1919 na našem „historickém náměstíčku“ mezi
farou a hostincem.
Josef Kačer, starosta
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

více o škole na www.skolahoricky.cz

Lyžařský výcvik 5. ročníku
Tak jako každý rok i letos jsme se my – páťáci zdejší školy těšili na lyžařský výcvik. Jediným
problémem však bylo počasí. Čekali jsme na sníh. A dočkali jsme se! V pondělí 22. ledna jsme vyrazili.
Někteří z nás měli ze svého prvního lyžování obavy. Zvládneme to? Ale už po vystoupení z
autobusu v Mladých Bukách vítězilo nadšení.
První lekce po rozcvičce jsme si vyzkoušeli na „dětské“ sjezdovce. Pod vedením instruktorů – pana
ředitele, pana Kříže a naší paní učitelky jsme byli čím dál zdatnější a odvážnější. Druhý den po přestávce
jsme už všichni jezdili na velkých sjezdovkách. Vyzkoušeli jsme i všechny vleky. Nejvíce se nám líbila
sedačková lanovka a kotva.
Lyžařský kurz jsme zakončili závodem ve slalomu. Odměnou nejlepším lyžařům byly krásné
medaile a sladkosti.
Celý výcvik se nám moc líbil a opravdu jsme si ho užili. Děkujeme všem, kdo nám jej pomohli
uskutečnit.
kolektiv žáků 5. ročníku

Lyžařský výcvik 7. ročníku
Lyžařský výcvik v 7. ročníku se konal i letos. A teď vám povím, jak to bylo.
Na výcvik odjeli žáci 7. ročníku v neděli odpoledne 11. února speciálním autobusem. Jeli jsme do
Deštného v Orlických horách na chatu Prim. Po příjezdu jsme se ubytovali v útulných pokojíčkách,
následovala večeře a vycházka k vlekům, kde jsme vyzvedli objednané skipasy. Večer poté proběhl v
klidu a ráno v 9:00 jsme už nasedali do připraveného skibusu, aby nás odvezl těch 500 m ke sjezdovce.
Celé dopoledne děti lyžovaly, pak jsme se vrátili do chaty na oběd a odpoledne jsme jeli lyžovat znovu.
Celý týden prakticky probíhal tak, že jsme ráno jeli skibusem, lyžovali, na lyžích se vrátili po louce k
chatě, odpoledne jeli na svah zase. Do 16 hodin. Poté svačina, večeře, večerka ve 22 hodin a spát.
Mezi humorné zážitky patřily akce: jak se ztratil David, jak (ne)vystupovat z vleku, sjíždění černé
sjezdovky a např. slalom mezi živými kuželkami.
Ve středu odpoledne byl odpočinek - šli jsme do srubu Karolína na bowling.
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Ve čtvrtek vpodvečer nás v chatě navštívil opravdový záchranář Horské služby pan Hepnar. Povídal
o práci horské služby a o tom, jak se pejskem hledá lidi zavalené lavinou či ztracené v přírodě.
Počasí jsme měli v této zimě prý nejlepší. Sjezdovky byly upravené, všechny vleky i sedačky byly v
provozu. Pouze ve středu nám Rampušák ukázal, jaký umí pustiti ledový vítr.
Domů jsem se vrátili v sobotu dopoledne. Myslím si, že se výcvik povedl a hlavně, vrátili jsme se všichni
živi a zdrávi.
Mgr. Alena Dvořáčková

Jak nám v Praze bylo blaze
V pátek 2.2., v den pololetních prázdnin, vyjeli cestovatelé z 8. a 9.ročníku do Prahy. Již tradičně
se uskutečnila akce „Ledová Praha“ určená dětským kolektivům z celé republiky. Účastnický poplatek
umožnil dětem využívat dopravu MHD po dobu 3 dnů, součástí „ledové karty“ byly vstupy do vybraných
muzeí nebo návštěva památek zdarma či s výraznou slevou.
A jak vypadal program? Ihned po příjezdu do Prahy se účastníci „Ledovky“ přesunuli do
Poslanecké sněmovny Čr na Malostranském náměstí, kde se setkali s nejmladším poslancem jednadvacetiletým Dominikem Ferim, který ochotně provedl návštěvu z „malé vesnice“ po celé
sněmovně a podělil se se svými čerstvými zkušenostmi. Po přesunu na místo ubytování a odložení
zavazadel, vyrazili osmáci a deváťáci na Kavčí hory do budovy České televize, kde měli domluvenou
exkurzi. Prošli si studia, zažili natáčení, viděli práci herců, kameramanů i pana režiséra. Po večeři se vrhli
vstříc krásně osvětlené večerní Praze.
V sobotu vyrazili přes Nový Svět k Pražskému hradu. Prozkoumali Starý královský palác, hradní
nádvoří, chrám sv.Víta i Zlatou uličku. Pokochali se krásnou vyhlídkou na Staré Město pražské a již
zmrzlí sešli ke Kampě, kde navštívili výstavu fotografií Magická Praha v Nikon Gallery. Fotografie byly
opravdu nádherné a magicky působilo i teplo útulné galerie a pohodlná křesílka pro zmožené mladé
turisty. Další zastávku tvořila Lennonova zeď a Sovovy mlýny, Karlův most a na závěr Muzeum
voskových figurín. Krásnou tečkou byl skvělý taneček k pobavení nejen Hořičáků, ale i ostatních
kolemjdoucích, v podání našich slečen z devítky.
Následující neděle znamenala rychlý přesun na Hlavní nádraží a hurá domů! Milá Praho, jsi krásná,
ale dala jsi nám letos zabrat! Celkový počet ušlých kroků (42 000) našemu stavu zcela odpovídal.
Mgr. Iveta Faltová

Olympiáda v mateřské škole
Ani nám se nevyhnulo olympijské šílenství. Již v pátek jsme s dětmi sledovali slavnostní zahájení v
televizi a dlouze si o všem povídali. V pondělí vše vypuklo. Vysvětlili jsme si význam olympijských
kruhů a soutěžili v první disciplíně – běh na lyžích. V úterý byl snowboarding, ve středu let na lyžích s
dopadem do telemarku a ve čtvrtek biatlon. Děti soutěžily na opravdových běžkách a střílelo se na terč.
Celý týden děti sbíraly body za disciplíny na kartičky. V pátek bylo slavnostní zakončení, vyhlášení
nejlepších sportovců a rozdání hodnotných cen, medailí a diplomů.
Děti měly z celého týdne mnoho zážitků a doufáme, že získaly i pozitivní přístup k zimním sportům.
Tímto bych chtěla poděkovat paním kuchařkám (Libušce, Lucce, Iloně) a paní domovnici (Aleně)
za velkou pomoc při organizaci, neboť bez jejich pomoci by realizace nebyla možná.
Fotodokumentace bude vložena na webové stránky školy.
Monika Olbortová
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SBĚR STARÉHO PAPÍRU!
Škola organizuje tradiční sběr starého papíru od 12.03. do 15.03.2018 (odvoz v pátek 16.03.2018 ráno).
Papír můžete v uvedených dnech nosit do obou budov školy (od 6,30h do 15h do budovy 2. stupně školy a
od 6h do 17h do budovy 1. stupně školy a MŠ).

Sbíráme noviny, časopisy, směs letáků a ostatní sběr.
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KŘÍŽOVKA (minulé retro řešení: Blíží se výročí slavného února)
Tajenka – příjmení našich současných nebo minulých spoluobčanů
autor: Luděk Rudiš
Informace o konci křížovek v Hořičském zpravodaji se ukázala jako lichá (taková drobná novinářská
kachnička) a podle posledních informací pan Rudiš disponuje ještě několika kousky, které nám vystačí
přibližně do konce letošního roku.
(mn)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

A
B
C
D
E
F

10

11

12

13

Vodorovně:
A – ruská řeka, naše
metropole, MPZ
Holandska, evropské
pohoří
B – odpočíval, nález,
přístavní hráz
C – předložka, tajenka,
MPZ Itálie
D – asi (básnicky),
ženské jméno,
předložka, výrůstek na
hlavě skotu, plat v
armádě

E – SPZ Trutnova, nekontrolovaný pohyb těla, volání o pomoc, obydlí
F – popoháněl (skot), OAS, potichu, JL
Svisle:
1 – zkr. okresního stavebního podniku, spojka, TH
8 – hornina
2 – chem. značka boru, šibování vagonů po dráze
9 – zkr. Libereckých výst. trhů, zkr. Horské
3 – malířská potřeba
služby, chem. značka jódu
4 – RL, římsky 999, označení letadel Iljušin
10 – spojka, tajenka
5 – MPZ Rakouska, ONAKO
11 – hon, předložka
6 – SPZ Havlíčkova Brodu, drůbež
12 – hořel, iniciály malíře Kocoura Mikeše
7 – spojka, tajenka, MPZ Švédska
(obráceně)
13 – YO, modla
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

FEJETON POD ČAROU:
STOP EXKREMENTŮM! (Upozornění: na uvedenou problematiku je v článku aplikována teorie fekalismu.)
Zoufalost některých našich spoluobčanů s vytroušenými exkrementy místních psů (za tiché podpory
jejich majitelů) dosáhla vrcholu. Podle teorie fekalismu bych mohl napsat, že zoufalost dosáhla horní
hrany záchodového prkénka. Těžko lze spočítat, kolikrát jsem od roku 2006 psal na toto nedůstojné
fekální téma. Leč bezohlednost některých vlastníků psů je s prominutím na podělání, čímž se právě psi
všech barev, tvarů, ras i povah udatně řídí. Jejich potřeby jim jistě nikdo neubírá, nicméně elementární
slušnost by psím páníčkům nebo paničkám měla velet vytvořený útvar sebrat a umožnit mu ukončit
pozemskou pouť na důstojném místě. Ideálním se jeví popelnice, vlastní kompost (vhodný zejména pro
vyznavače fekalismu, kterým se to h….ko tak líbí) nebo družstevní pole, kde nehrozí, že by si do něho
běžný občan šlápl. Na tomto místě se omlouvám všem řidičům zemědělské mechanizace, pokud by po
plavném seskoku ze stupátka stroje do něčeho takového zabředli. Ovšem vzhledem k lenosti majitelů
“obdělávacích“ psů je pravděpodobnost asi tak stejná, jako že vyhrají Eurojackpot. Posledním řešením by
bylo utvoření h…obrany (po vzoru domobrany), kdy by její členové stopovali mrzká psiska a hnědavé
granáty vraceli jejich majitelům za ploty.
P.S. Chtěl bych věřit, že předchozí řádky nebyly h…o platné a tím se nad tématem definitivně zavře
hladina žumpy. Omlouvám se podruhé, ale fakt už nevím, jak to jinak napsat.
(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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