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OBECNÍ ÚŘAD HOŘIČKY
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květen 2013

ŽIVOTNÍ VÝROČÍ:
Hořičky
Hořičky
Hořičky
Hořičky
Hořičky
Hořičky

Macenauerová Marie
Grosspitschová Marie
Žďárská Marie
Menclová Ludmila
Řezníčková Helena
Hofmanová Juliana

90 let
85 let
84 let
83 let
81 let
75 let

Přejeme životní pohodu a mnoho zdraví do dalších let!
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

KANALIZACE – 2.díl
Za poslední měsíc výstavba kanalizačního řadu opět pokročila. Je proveden výtlak na stoce D od
čerpací stanice JIH za farou. Další trasa od RD Macháčkovi k RD Vítkovi je pozastavena z důvodu
posunutí hranic digitalizací. Původní trasa vedla stávajícím hloubeným příkopem, do kterého byly
provizorně vypouštěny splaškové vody z přilehlých domů. Hranice pozemků se však zmíněnou
digitalizací posunuly směrem k lesu a je tedy nutné provést vykácení několika stromů. Poté budou práce
pokračovat dále. S kanalizací byl spojen i úklid hřbitova. Po slehnutí zeminy dojde i na rekultivaci
okrajové části lesa pod urnovým hájem a za farou. Všechny poškozené stromky budou nahrazeny novou
výsadbou a na výkop bude zaseta tráva. Rovněž oplocení bude obnoveno v původním rozsahu.
Po vytyčení trasy u čerpací stanice VÝCHOD na stoce F a G v lokalitě 11 RD zde započaly práce.
Je provedena část výtlačné a gravitační kanalizace u meliorizační struhy. V této lokalitě se do poslední
chvíle jednalo, jak bude provedena kanalizační stoka F od školy pod novou komunikací. Zda bude
provedena kompletní výměna, jak je navrženo v projektové dokumentaci, nebo bude zvolena alternativa
vyvložkování. Trasa v zeleném pásu vedle cesty byla vyloučena z důvodu nutnosti řešení nového
stavebního řízení. Po dlouhém zvažování alternativ a rizik spojených s jednotlivými variantami bylo
rozhodnuto o provedení v souladu s vypracovanou projektovou dokumentací. Hlavním důvodem byla
vysoká cena vyvložkování stávající betonové splaškové kanalizace.
Započaly práce na stoce B od RD Borůvkovi kolem bytovky k RD Svobodovi. Pod komunikací
bude proveden protlak a trasa bude ukončena u RD Tylšovi. Asfaltová komunikace byla vyfrézovaná
v celé délce a stavba bude pokračovat po jednotlivých částech. Po položení kanalizace stavební firma
výkop zasype. Trasa bude po přerušení prací vždy s opatrností průjezdná.
Na závěr přikládám předpokládaný harmonogram prací na další měsíc (pozn. redakce – harmonogram je
vložen na stranu 3, kapitola „Ze života obce“). Děkuji všem za trpělivost při provádění prací na
kanalizačním řadu. Na Vaše dotazy rád odpovím na plánovaném veřejném zastupitelstvu (viz dále).
Jiří Lorenc
starosta
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ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
O B C E V H O Ř I Č K ÁC H
se uskuteční
dne:
hodin:
místo:

v pondělí 13.05.2013
19:00 hod
obřadní síň obecního úřadu

PROGRAM:

1. Zahájení a kontrola usnesení
2. Pošta
3. Kanalizace
4. Různé a diskuse
Jiří Lorenc
starosta

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

více o škole na www.skolahoricky.cz

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Stolní tenis - pokračování článku z minulého zpravodaje
Ve středu 27.3. se na 2. stupni uskutečnila dívčí verze velikonočního turnaje ve stolním tenisu. Zúčastnilo
se celkem 12 dívek, proto jsme zvolili systém 4 skupin s postupem 2 nejlepších hráček z každé skupiny do
play off. Zvítězila Larissa Boekhout (9. ročník), na druhém místě byla Amálie Grosspitschová (9. r.) a
bronz získala Petra Petrásková (7. ročník).
Na závěr turnaje změřili své síly vítěz turnaje chlapců (Václav Novotný - 7.r.) a vítězka turnaje dívek. Byl
to velmi zajímavý zápas, ve kterém i přes velkou dávku gentlemanství zvítězil Václav. Celkově lze říci, že
stolní tenis je v naší škole na dobré úrovni.
K. Dvořáček
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mateřská škola Hořičky oznamuje,
že zápis dětí bude probíhat
15.5. a 16.5.2013
vždy od 8h do 14h.
V těchto dnech si budete moci se svými dětmi
prohlédnout školku a učitelky vám zodpoví vaše případné dotazy.
Kritéria přijímání najdete na webu školy.

Těšíme se na vás!
Kontakt MŠ: 775 424 575. Případně ředitel ZŠ a MŠ: 774 879 020.
web školy: skolahoricky.cz
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ZE ŽIVOTA OBCE:
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



V souvislosti s výstavbou kanalizačního řadu a článkem starosty obce na str.1 předkládáme
slíbený harmonogram prací:

POPIS
STOKY
Stoka F, G
Stoka B1
Stoka B
Stoka E

TÝDEN
POPIS TRASY
19 20 21 22 23
Pokračování prací v lokalitě 11 RD
X X
X X X X Pokračování prací od RD Macháčkovi k RD Vítkovi
Nově započatá stoka od RD Borůvkovi k RD Pichovi
X X
X X X Pokračování prací od bytovky SBD k RD Rudišovi (Pořadová)



V nejbližším období můžete očekávat instalaci dvou nových informačních panelů. První
(jednostranný) bude na Barunčině vyhlídce a popisuje okolnosti jejího vzniku. Druhý
(dvoustranný) bude na návsi a obsahuje historii Hořiček a polohopis i minulost místních,
zajímavých staveb (kostel, fara, zvonice, hřbitovní kaple, stará škola, hostinec atd.).
V souvislosti s Barunčinou vyhlídkou se na tomto místě patří připomenout osobnost pana
učitele Jiřího Šimáně, který se nejvýznamněji podílel na jejím zrodu. V minulých dnech jsme
obdrželi pozvánku Skautského střediska „Jiřího Šimáně“ v České Skalici na odhalení jeho
pomníku, které se koná v sobotu 18.5.2013 ve 12:45 hod u nové radnice v ulici T.G.Masaryka.
Pozvánka je k dispozici na našich webových stránkách.



Opakovaně dochází ke stížnostem na znečišťování veřejných prostranství psími exkrementy.
Poměrně rychle dochází našim spoluobčanům trpělivost s bezohlednými majiteli čtyřnohých
trousičů, kteří shovívavě přehlížejí střevní produkty svých nejlepších přátel. Protože apely ve
zpravodajích dopadají na neúrodnou půdu, na rozdíl od bobků různých tvarů i barev, nezbývá
než vyzvat tábor nespokojených spoluobčanů k ofenzívě. Chopte se svých fotoaparátů či
mobilních telefonů a foťte! Natlakovaný pejsek ani jeho majitel jistě nebudou nic namítat,
protože se nacházejí na veřejném prostranství. To by v tom byl čert, aby ani toto nezabralo a
majitel nevylovil z kapsy mikrotenový sáček. Komu je pytlík proti srsti, nechť si vezme
s sebou na procházku lopatku!



„Za Hořičky klidnější a bezpečnější!“ U zrodu tohoto hesla stály další podněty: dopis
společnosti VaK Náchod s upozorněním, že se množí případy podvodníků, kteří se dožadují
vstupu do domů nebo bytů za účelem výměny vodoměrů; různí dealeři obcházející vesnici a
nabízející tu levnější plyn, tu výhodnější volání nebo vybílení objektu zdarma; místní či
přespolní závodníci, kteří na svých strojích zn.“Kozí dech“ vytrvale drásají nervy spořádaných
občanů a ohrožují bezpečnost jejich dětí. Není nic jednoduššího, než vzít do ruky foťák nebo
mobil. Motá se okolo Vašeho domu nějaký „dealer“ s neodolatelnou nabídkou? Tak panáčku,
ukaž průkaz a já si tě ještě hezky zvěčním, jednou zepředu a podruhé ze strany. Copak chlapci?
Nejede vám pionýr? Tak to by chtělo fotečku! Nejlépe s registrační značkou nebo růžolící
tváří. Copak nám to běhá po střeše šaten u fotbalového hřiště? Jéminánku, ona to není veverka!
Cvak a je hotovo. Mnohokrát nás Policie ČR žádala o hmatatelné důkazy. Pánové, tady je
máte. Je tam hodina i datum pořízení, zbytek je na Vás.



Všem příznivcům pouťového veselí oznamujeme, že věhlasná pouť na Hořičkách se koná o
víkendu 18.-19.5.2013. Atrakce budou tradičně přijíždět již v průběhu týdne, a tak se
nedočkavci mohou pohoupat či zatočit i dříve - cestou ze školy nebo ze šichty. Srdečně zveme
rodiče s dětmi, babičky, dědečky, strýčky, tetičky a další široké příbuzenstvo. Zamilované páry
se mohou pokusit vystřelit růži z papíru nebo se políbit na roztočeném Twisteru. Snad jen
výtržníci a nekalé živly nejsou u nás vítáni…
(mn)
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FEJETON POD ČAROU:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

BÉDA TRÁVNÍČEK
Letošní zima byla dlouhá. Až moc dlouhá. I ti nejzavilejší
vyznavači zimních sportů a nízkých teplot změnili svůj
životní postoj a s blížícím se jarem se přetransformovali do
postavičky Bédy Trávníčka. A tak jsme mohli pozorovat
stopy ve sněhu vedoucí ke garážím, dílnám či kůlničkám, kde
za svitu žárovek natěšení zahradníci brousili nože do sekačky,
naklepávali kosy, opravovali prasklé násady motyk, nedbajíc
chladného počasí a zpoždění cyklu matky přírody. Obchodní
ředitelé hobby marketů denně sledovali předpověď počasí i
stav zásob zboží na skladě, vyhodnocovali denní tržby a plán
zisku. Pro zlepšení prodeje byli ochotni starým rákosem i
rosničku na žebříčku v pětilitrové láhvi popostrčit, ale nic.
Přírodě neporučíš.
Ale potom to najednou přišlo. Poslední hromádka sněhu se vpila do země, ptáci začali machrovat se
svým zlatem v hrdle a Bédové mohli bez výčitek vytáhnout své sekačky i pily. Někteří se možná ještě
cítili trochu hloupě, když stáli se svými stroji na podmáčené zahradě, a tak alespoň párkrát zatáhnuli za
šňůru a nechali proběhnout těch několik koníků spících celou zimu pod krytem s nápisem Husqvarna nebo
Briggs & Stratton. Ti odvážnější se s tím ovšem nepárali. Rázným škubnutím za startér udělali přítrž
otázce: „Kdo je na trávníku pánem?“ a vyrazili sbírat vodu do koše.
Stejné touhy ovšem v sobě po zimě nosily i naše ženy. Ty nedočkavější nakládaly první pytle substrátů
do svých aut ještě v době, kdy nebylo jisté, že s nimi vůbec dojedou až na Hořičky. Po vzoru svých mužů
zalézaly do sklepů a jako účastnice třetího odboje v nich za šera cosi kutily nad plastovými truhlíky.
Občas bylo třeba vyběhnout i do sychravého počasí a na napitém kompostu nabrat ztěžklou hlínu. Touha
po prvních lupíncích byla silnější než hrozba zánětu močových cest. Ostatní ženy se omezily alespoň na
pečlivý výběr semínek a v teple marketů řešily otázku: „ Million bells nebo surfinie? Bacopa nebo
verbena?“ Ovšem i jejich čas nyní nastal, a tak je můžeme v současných dnech vídat na zahradách
v polohách, které dávají tušit, že se budou ráno jen ztěžka zvedat z postele.
Vypadá to, že potřeby všech zahradníků a zahradnic jsou pro letošní jaro již uspokojeny. Na záhony a
trávníky, kromě slimáků, vylezli i ti poslední Bédové. A tak motory nahodit, rýče vytasit! Vůbec se ale
netěším, až na mne v prosinci vykoukne z televizní obrazovky ten opravdový Béda Trávníček a hlasem
Jiřiny Bohdalové na mne spustí: „Haló! Už je nejvyšší čas na nákup sněžné frézy!“ V tu chvíli vypínám
televizi a odcházím do sklepa brousit nůž do sekačky…
(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 - 222 ks.
Výtisky jsou neprodejné a slouží k bezplatnému informování občanů.
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