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SLOVO STAROSTY:
Rok 2009 se přehoupl do své druhé poloviny, takže nastal čas poinformovat vás o akcích, které proběhly
nebo jsou „přede dveřmi“.
Předně vás asi nejvíce zajímá zprůjezdnění komunikace Hořičky – Česká Skalice.
Práce se přiblížily ke konci dle harmonogramu a celý úsek by měl být zkušebně otevřen v pondělí
20.7.2009 . Zároveň v tento den bude plně uzavřena komunikace z Hořiček na Křižanov, kde v době
částečného omezení dopravy byly zhotoveny mostky a propustky, takže zbylé práce by měly být hotovy do
17.8.2009. Po celou tuto dobu je nutné používat objízdné trasy, tak jak byly zveřejněny. Autobusy a ostatní
doprava budou ze směru od Úpice vedeny přes Maršov, Hajnici, Proruby na Hořičky.
Po zprovoznění nové komunikace z Hořiček do České Skalice je plánovaná i oprava komunikace z Brzic
do Chvalkovic (frézování a nový asfaltový potah), což my, občané Hořiček, pocítíme v termínu plné
uzavírky Brzic zvýšeným dopravním provozem Chlístovem a částí Hořiček. Uvedená rekonstrukce
s objízdnou trasou přes Hořičky je stanovena na termín od 3.8 – 16.8.2009. Poté se provoz vrátí do normálu.
Bohužel se zatím nebude opravovat zbylých cca 800 m komunikace průjezdu Hořičkami na Křižanov.
Dostal jsem příslib od Krajského úřadu, že v letošním roce SÚS zajistí alespoň zpracování projektové
dokumentace na tento úsek. Z tohoto důvodu nemůžeme v letošním roce vybudovat uvažovaný chodník od
obecního úřadu k prodejně. Na tuto akci jsme sice nedostali od MMR dotaci,ale byli jsme rozhodnuti tuto
stavbu provést z jiných zdrojů.
Jak jsem nepředpokládal ( jelikož jsme dotaci z POV KHK obdrželi v roce 2008), podařilo se nám i
v letošním roce získat dotaci na opravu komunikací a chodníků z KHK ve výši 700 tis. Kč. I proto jsme
mohli vybudovat novou komunikaci s dešťovou kanalizací od ZŠ k Vondráčkovým, opravit cestu na
Mečově a „zkulturnit“ cestu na Nové Dvory. Vzhledem k účelu dotace musíme ještě v tomto roce čerpat fin.
prostředky z rozpočtu obce, počítáme s výstavbou chodníku před sv. Janem směrem ke křižovatce,
eventuelně s opravou části další komunikace.
Spoluprací školy a OÚ jsme byli úspěšní i v obdržení dotace na vybudování umělého povrchu na hřišti za
mateřskou školou. Přidělená dotace ve výši 276 tis. Kč umožnila jeho rychlé dokončení již před
prázdninami s možností jeho maximálního využití. Návštěvníky pouze žádáme, aby se k tomuto majetku
chovali zodpovědně a dle vyvěšených pravidel.
V minulém týdnu byla zamítnuta naše žádost na dotaci o přístavbu základní školy; zároveň jsme nebyli
zařazeni do Seznamu akcí Ministerstva zemědělství pro výstavbu ČOV a kanalizace z důvodů omezených
finančních prostředků a k nákladům akce na připojovaného obyvatele. Přesto u obou těchto projektů
budeme v následujícím období hledat další možnosti realizace.
V současné době VČE připravuje rekonstrukci vedení NN v místní části Nový Dvůr, pro nás z toho
vyplývá nutnost provést nové veřejné osvětlení. Předpokládané náklady jsou ve výši cca 200 tis. Kč.
Na květnovém zasedání ZO byla schválena veřejná vyhláška Oznámení o vydání změny č. 2 ÚPO
Hořičky. Tím byla dokončena v podstatě více jak 15ti měsíční práce na těchto změnách s nabytím právní
moci.
V souvislosti se zřizováním datových schránek počítáme v průběhu 2 – 3 měsíce s dovybavením našeho
pracoviště Czech POINTu a s rozšířením jeho služeb.
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V podstatě je dokončeno i travnaté hřiště u areálu ZD. Byly zakoupeny nové branky se sítěmi,
instalovány záchytné sítě, uchycena a zprovozněna umyvadla s tekoucí vodou, nainstalován odpadní koš a
umístněny lavičky. Věřím, že i zde budou návštěvníci – sportovci udržovat maximální pořádek a že hřiště
bude hojně využíváno i během školních prázdnin.
Na závěr bych vás chtěl poinformovat, že v současné době jsou zpracovávány změny jízdních řádů,
v měsíci červenci budou probíhat konzultace s vyjadřování stanovisek obcí. Jejich platnost by měla začít od
1.9.2009, proto se včas seznamte s eventuelními změnami před plánovanými cestami. Návrhy nových JŘ
jsou zveřejněny na www.oredo.cz

ŽIVOTNÍ VÝROČÍ ZA OBDOBÍ KVÉTEN-ČERVENEC:
Cibula František, Křižanov
Zajíček Miloš, Hořičky
Žďárská Marie, Hořičky
Grosspitschová Marie
Borůvková Helga
Šolc Oldřich ing.

70 let
75 let
80 let
81 let
81 let
81 let

Přejeme životní pohodu a mnoho zdraví do dalších let!

OKÉNKO ZŠ A MŠ HOŘIČKY: (převzato bez redakčních úprav)
Dětský sportovní den
V pátek 5. června jsme se probudili do uplakaného rána. Mraky se honily po obloze a jen optimisté
věřili, že odpoledne se na nás usměje sluníčko. A proč jsme si tak toužebně přáli hezké počasí?
Protože naše děti oslavovaly společně se svými blízkými svůj svátek. Po dlouhých přípravách mohlo vše
začít. Děvčata z druhého stupně potěšila oči přítomných svým tanečním vystoupením v rytmu moderní
hudby a tím strhla děti i rodiče k nevídaným výkonům při soutěžení. Pokud byl někdo unaven, mohl si
dodat energii občerstvením. Za splnění různých sportovních úkolů byly děti odměněny razítky a za ně
si mohly vybrat dárky, opečené párky i pití, které dětem věnovali naši sponzoři: Agro – Kleprlíkovi,
paní Dragulová, Kovalovi, MIPA s.r.o. - obecní prodejna, Obecní úřad Hořičky, Obecní úřad Lhota pod
Hořičkami, Pacákovi, Rudolfovi, Tatíčkovi. Všem sponzorům srdečně děkujeme. S poděkováním
nesmíme zapomenout ani na organizátory z řad rodičů a přátel školy, bez nichž bychom tuto akci
nemohli uskutečnit. Odměnou nám všem byly úsměvy a rozzářené oči našich dětí.
učitelky I. stupně
Nocování ve škole
Ve čtvrtek 18.6. se 8.třída vydala odpoledne do sportovního areálu v Mezilečí. Počasí nám přálo a tak
bylo možné se ponořit do krásně čisté vody koupaliště. Drkotání zubů zastavil svižný pohyb při hře
tenisu, kopané nebo stolního tenisu. Občas vykouklo i milosrdné sluníčko. Po sportovní aktivitě nám
řádně vyhládlo. Žaludek velel jediné - hurá na večeři! S plnými bříšky jsme doputovali zpět do školy.
Zajímavý zážitek - vstoupit do škamen ve večerních hodinách... Po filmu na dobrou noc jsme zalehli do
spacáků a odebrali se do říše snů. Probuzení v pátek ráno bylo tvrdé - rozlámané tělo a vyučovací den
před námi. Ještě že jsme začali den výborným "štrůdlem"! Ani jsme v noci nenarazili na ducha
kulhavého starého školníka, který má spadeno hlavně na zlobivé děti. Že by nikoho vhodného nenašel?
Ale příště ...
if
Školní hřiště - „máme umělý trávník“
V letošním roce se naší škole podařilo opět získat finační podporu Krajského úřadu Královéhradeckého
kraje v oblasti volnočasových aktivit. Finační podpora KÚ činila 65%, zbytek dofinancoval OÚ v
Hořičkách a naše škola. Díky tomu jsme mohli naše školní hřiště u mateřské školy vybavit víceúčelovým
umělým povrchem. Jedná se o povrch Jutagrass s pískovým zásypem a vsazeným lajnováním.
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Areál je veřejnosti volně přístupný v době mimo školní vyučování. Zajímá vás, které sporty lze na
hřišti provozovat? Nejlepší bude, když se do areálu půjdete podívat a uvidíte. Můžete s sebou vzít i
malé děti, pro které je v areálu řada atrakcí. Na hřiště se chodí panelovou cestou mezi školou a
Čechovými a je zvykem, že každý za sebou zavírá bránu. Sítě jsou k dispozici. Po skončení hry se
povoluje síť.
Budeme rádi, pokud budete hřiště navštěvovat. Zároveň však důrazně žádáme všechny návštěvníky, aby
si pečlivě prostudovali provozní řád areálu a dodržovali ho!
K. Dvořáček

OSTATNÍ:

O fotbale v Hořičkách (převzato bez redakčních úprav)
Když vycházelo červnové vydání tohoto zpravodaje, na prvním místě v tabulce II. Havlovické ligy bylo
napsáno FK Hořičky 07, na hřišti u zemědělského družstva byly “staré“, malé, těžké a nestabilní branky,
nebyla zde voda ani přislíbené sítě na zachytávání míčů za brankou směrem k Chlístovu. Kdo ví, jestli je na
vině náhoda nebo něco jiného, faktem zůstává, že ani jedna z výčtu těchto informací už neplatí. V tabulce
jsme postupně prohráli s Apríl barem Úpice 0:1 a 1:2, To není zase takové překvapení, vždyť toto těleso
nevyhrálo pouze jedno ze svých 12 jarních utkání. Potom ale přišly prohry s TSD Trutnov dvakrát 1:4. TSD
je v tabulce na předposledním místě, přesto jsme si s ním nevěděli rady. A naposledy s naším Slatinským
rivalem 0:1 a 0:2, když jsme celé utkání odehráli s torzem týmu. Tato série nás odsunula až na 5. místo po
půlce sezóny.
Sotva byla dohrána jarní část sezóny a na hřišti se objevila zmiňovaná síť za brankou. Týden na to došlo i
na hliníkové branky a do třetice všeho dobrého, za což vděčíme obci, je voda, která dotekla na hřiště a u
šaten přibyla umyvadla s kohoutky. Pokud budeme chronologicky pokračovat dále v dění okolo hořičského
fotbalu, dostaneme se k poměrně známému turnaji HAPO. V Havlovicích jsme vyhráli první zápas nad
domácí rezervou, ale pak následovali dvě porážky, které jsme si zavinili celkem sami, čili jsme skončili již
v základní skupině, i když jsme se prezentovali vcelku sympatickými výkony i díky několika posilám pro
tento turnaj. Přišla pozvánka i na další turnaj v Doubravici za Dvorem Králové. Výlet do trochu neznámého
prostředí, vyrovnaný turnaj a nešťastné poslední místo, ale považte, že jsme v 7 zápasech získali 6 bodů.
Vítěz turnaje jich získal 11. Mezi nás a vítěze Loko Dvůr Králové se vtísnilo 6 soupeřů.
Zdálo by se, že jsme se dostali do jakési krize, ale to bychom nesměli přijet první víkend v červenci na
turnaj FK Slatiny. S pomocí Petra Zeleného a Martin Eflera, kteří obvykle jezdí s jinými týmy, jsme
v základní skupině skončili jen o skóre druzí a kromě jednoho nerozhodného výsledku, s vítězem této
skupiny, všechny 4 zbývající utkání vyhráli. Tímto jsme si vybojovali postup do semifinále. Soupeř šel do
boje s námi s větší fotbalovostí a kvalitou, to je nutno uznat, avšak my jsme tyto karty přebili nasazením a
jak se říká srdíčkem, což znamená bojovností a touhou po vítězství. Chvíli před koncem normální hrací
doby vstřelil postupový gól Jirka Zima. Z následného finále se nikomu z nás nohy neroztřásly a hned na
začátku po pohledné akci skóroval opět Jirka Zima. Nastaly dlouhé minuty marného dobývaní naší pevné a
zodpovědné obrany. Malý vzrůstem jsme nepokryli pouze hrstku šancí soupeře ze vzduchu. Ve druhém
poločase se obraz hry nezměnil, ale i tak soupeř jednu z oné hrstky šancí proměnil. A netrvalo dvě minuty a
Kuba Kopecký kapituloval podruhé z dálky. Času moc nezbývalo, ale ani to pro nás nebylo dostatečnou
překážkou, protože vysunuvší se Martin Efler tečoval jednu ze střel do branky a tím vyrovnal. V opatrném
prodloužení branka nebyla vstřelena a rozhodovaly penalty. První kopal Honza Efler – proměnil k tyči,
soupeř netrefil branku, druhý z nás kopal kapitán Pavel Merbs. Ten míč procedil skrz brankaře do branky. A
soupeř opět nedal. Do třetice se rozběhl Martin Efler. A ten proměnil. To už soupeři neteklo do bot, to už
byl až po krk ve vodě. A úplně jej potopil Kuba Kopecký ve chvíli, kdy chytil třetí penaltu! Následovala
euforie a dlouhé týmové oslavy. Možná trochu neskromně uvedu, že tento triumf jsme si opravdu zasloužili,
protože jsme si pohár za první místo prostě a jednoduše vybojovali! Teď bude následovat fotbalová pauza,
po které přijde pravděpodobně ještě jeden turnaj a pak už opět známá Havlovická liga.
Petr Vít
Web: FOTBALHORICKY.BLOG.CZ e-mail: STRECHYVIT@SEZNAM.CZ
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FEJETON POD ČAROU:
HOUBY
Léto budiž pochváleno. Jedním z mnoha důvodů chvalozpěvu je růst a následný sběr hub. Mám na mysli
pochopitelně tzv.normální houby a tím pádem i normální houbaře. Těch s prominutím nenormálních, kteří
dokáží sbírat plody lesa téměř celoročně, je jako šafránu, k jejich znalostem a zápalu chovám hlubokou
úctu, avšak mezi čtenáři zpravodaje pravděpodobně nejsou a psaní o nich by tak bylo mlácením prázdné
slámy.
I přesto bychom mohli dělit houbaře do mnoha dalších kategorií. Základním a nejrozšířenějším je
samozřejmě houbař obecný. Ne že by sbíral pouze houby s druhovým názvem „obecný“ (a těch zase
mimochodem tolik není), avšak je jich tak nějak obecně nejvíce. Důvodem sběru je povětšinou nabytí
hmotných statků v podobě hub v kombinaci s relaxací v lese, méně pak s objímáním stromů. Naši předci
nepotřebovali vyhánět z těla stres, a tak u nich převládal sběr hub a v případě menšího výskytu i sběr šišek
či nějaké té otýpky větví.
Svéráznou kategorií je houbař halucinogenní. Se strnulým výrazem ve tváři vyráží do temných lesů, aby
ukojil své oko pohledem na nějakou lysohlávku a následně i svou psychiku pěkně barevnými záblesky.
Smaženice nebo řízky ho však nezajímají. Cílem jeho snažení je tzv. čajíček magoráček - jak výstižné. Když
má štěstí, je mu dopřáno jít na houby znovu. Když ho však štístko opustí a „utrejch“ byl moc silný? Tak to
byl na houbách naposledy...
Rozhodně nelze opomíjet houbaře závislého. Pocit při nalezení hřibu dubového hraničí s prvním
opravdovým polibkem v pubertě a žene ho do ještě hustších houštin, mokřejších močálů a temnějších
hvozdů. Co na tom, že se regál ve spíži prohýbá pod vahou pětilitrovek se sušenými houbami; co na tom, že
při dobré úrodě čištění hub končí lehce před půlnocí. Slast je slast a když rostou, tak rostou! Tato kategorie
má kromě stálých členů i velké množství kandidátů, kteří jsou vybičováni k návštěvě lesa působivými
televizními reportážemi z oblastí, zasažených houbovou explozí. Úspěšní sběrači v záběru kamery se
stovkou pravých hřibů nebo u stolní váhy s královským kouskem na ně působí jako rudý hadr na býka.
Samostatnou kapitolou je houbař doprovodný. Jeho funkce s vlastním sběrem hub příliš nesouvisí.
Jedinou náplní je poskytnutí plného servisu tzv. hlavnímu houbařovi – nesení naplněného košíku, svačinová
péče a dodržování pitného režimu, sledování času a případně azimutu, ochrana před divou zvěří nebo
sexuálním zvrhlíkem. Odměnou mu za to bývá nepřeberné množství houbařských specialit.
Zcela na druhém pólu jsou potom houbařští abstinenti. Někteří do lesa nemohou ze zdravotních důvodů
(„Já bych do lesa asi nedošel. A kdybych našel houbu, tak bych se pro ni už ani nesehnul. A kdybych se
sehnul, tak bych se už nenarovnal...“) a někteří mají prostě jiné záliby. V průběhu života může samozřejmě
docházet k přestupům mezi jednotlivými kategoriemi, ale myslím si, že se v předchozích řádcích najdeme
téměř každý. Já jsem se v nich tedy našel zcela určitě!
A tak v těchto dnech můžeme slýchat otázky: „Tak co? Rostou, rostou?“ Odpovědi jsou buď optimistické
doprovázené významně přizvednutým košíkem nebo pesimistické: „Jo, ale někde jinde!“ A na otázku: „Co
jsi našel?“ lze také odpovědět: „Houby!“ a bude to vždycky pravda...
Přeji vám úspěšný lov.
(mn)

Redakční uzávěrka čísla je vždy k 20.kalendářnímu dni v měsíci. Připomínky, náměty nebo Vaše názory lze předat na OU, nebo
zasílejte e-mailem na adresu lorenc@seznam.cz (jl), neumann.milan@seznam.cz (mn).
Náklad tohoto vydání činí 210 ks. Výtisky jsou neprodejné a slouží k bezplatnému informování občanů .
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