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ŽIVOTNÍ VÝROČÍ:
Tlapáková Alena

Hořičky

80 let

Přejeme životní pohodu a mnoho zdraví do dalších let!
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SLOVO STAROSTY
Blíží se konec roku, pro někoho pozvolna, pro někoho příliš rychle, podle toho jaké kdo měl plány a co
všechno chtěl v letošním roce vykonat nebo čeho dosáhnout.
Malé hodnocení v obecním dění:
- Dokončena rekonstrukce silnice II/304 – průtah obcí, což přispělo podstatnou měrou k celkovému
vzhledu naší obce.
- Položen chodník od prodejny směrem k obecnímu úřadu; současně pod chodníkem byla položena
nová kanalizace – finanční náklady 481 tis. Kč. Na tuto akci jsme získali finanční příspěvek od
Krajského úřadu Královéhradeckého kraje ve výši 250 tis. Kč.
- Při rekonstrukci silnice byly současně upraveny plochy veřejného prostranství před prodejnou,
náklady 130 tis. Kč a objektem firmy Rogallo, náklady 224 tis. Kč.
- Opraveny překopy na místních komunikacích po výstavbě splaškové a dešťové kanalizace,
náklady 117 tis. Kč.
- Opravena místní komunikace ve směru k domům čp. 7, 54 a 116 (u Menclových), náklady 29 tis.
Kč.
- Dodavatelem všech těchto prací byla firma COLAS a.s. Hradec Králové.
- Na čelní straně budovy základní školy čp. 71 provedena výměna oken s nákladem 152 tis. Kč,
dodavatel firma PFT s.r.o. Jičín.
- Následně byly opraveny vnější omítky ze tří stran budovy, náklady 825 tis. Kč, dodavatel firma
VRAPO s.r.o. Trutnov.
- V příštím roce bude dokončena výměna oken na zadní straně budovy a břízolitová omítka bude
opatřena nátěrem ve shodné barvě s již dokončenou, opravenou omítkou.
- Opraveno potrubí splaškové kanalizace v trase Lendelovi-Tylšová, náklady 166 tis. Kč, dodavatel
firma BEZEDOS s.r.o. Velké Poříčí.
- Provedena výměna oken na zadní straně budovy čp. 89 – pošta, náklady 134 tis. Kč, dodavatel
firma PFT s.r.o. Jičín. V příštím roce bude provedena ještě oprava vnějších omítek na této straně
budovy.
- Obecní knihovna byla vybavena počítačem a instalován knihovní program pro evidenci a výpůjčky
knih. Systém je doplněn tiskárnou se scannerem. Systém bude zprovozněn v nejbližší době.
Náklady na automatizaci knihovny jsou ve výši 59 tis. Kč, získali jsme ale finanční příspěvek od
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ministerstva kultury ve výši 39 tis. Kč. Rovněž byly zakoupeny další regály pro knihy, náklady 20
tis. Kč.
Provedeny další úpravy v areálu u fotbalového hřiště – vystavěno stabilní podium, vyřešeno
osvětlení venkovních prostranství. Náklady 116 tis. Kč.
Obec zapůjčila VaK Náchod a.s. finanční částku ve výši 362 tis. Kč na výstavbu prodloužení
vodovodního řadu v trase hřiště směrem k ZD. V této lokalitě je uvažováno s výstavbou požární
zbrojnice a dvou rodinných domů. Půjčka bude vrácena v průběhu následujících pěti let.
Veřejně přístupné dětské hřiště se v následujícím období dokončí a bude uvedeno do provozu.
V letošním roce ale zřejmě nebude dokončeno jeho oplocení, předpokládané náklady 250 tis. Kč.
Hlavní vchod do budovy obecního úřadu byl osazen novými dveřmi, náklady 34 tis. Kč.
V budově hostince byly provedeny rozsáhlé opravy vnitřního zařízení. Prozatímní náklady dosáhly
výše 501 tis. Kč.
Na hřbitově postupně odstraňujeme popínavé rostliny, které poškozují hřbitovní zeď, zejména na
novém hřbitově, a současně probíhá oprava křížku u hlavního vchodu.
Ve středu obce jsou postupně instalovány výrobky dřevořezbářů z let 2014 a 2015, které zpestří
veřejná prostranství a věříme, že zaujmou návštěvníky naší obce.

Závěrem připomínám, že skládka pro biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu včetně
spadaného listí je u hřbitova a fotbalového hřiště. Děkuji všem, kteří těchto skládek využívají a nevytváří
černé skládky. Roští a keře odkládejte dále na skládku u hřbitova odděleně, tento odpad je určen ke
štěpkování.
Přechodná skládka pro podzimní spadané listí je před bývalou prodejnou textilu a děkuji, že nebudete
vytvářet další skládky na jiných místech.
Josef Kačer, starosta
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

více o škole na www.skolahoricky.cz

Dráčkohrátky v MŠ
„Mami, tati, koukni jakého mám dráčka“. Tak takové věty jsme slýchali při setkání dětí s rodiči poté, co si
je přišli vyzvednout ze školky. Ve školce jsme totiž měli „dráčkovský týden“. Víte co to znamená? Děti
dráčky vyráběly a vystavily v chodbě MŠ, poslouchaly různé příběhy, naučily se básničky a písničky,
skládaly dráčky z víček od PET lahví, poznávaly dráčkovu náladu podle výrazu v obličeji, učily se
barvičky, skládaly dračí puzzle, hrály dráčkovo pexeso, skládaly dráčci z barevných papírů. Největší
odměnou byly čtvrteční „Dráčkohrátky“, kdy děti se svými barevnými draky na hřišti cvičily, tančily,
pojmenovávaly, zahrály si hru „Na dračí barevné ocásky“. Nakonec si svoje dráčci vystavily na plotě u
MŠ, aby se opět mohly pochlubit rodičům a kamarádům. Ještě čekáme, až pořádně zafouká, abychom
mohli vyzkoušet draka, který vyletí až do oblak.
Posíláme vám jednu říkanku pro potěšení:
Drak nikomu neprozradí,
proč se pořád chechtá.
Vítr co s ním kamarádí,
pod bradou ho lechtá.
J. Žďárská – ved. uč. MŠ Hořičky
Podzim na 1. stupni
Letos jsme si podzim zpestřili Jablíčkovým týdnem a Drakiádou. I přes nepřízeň povětrnostních podmínek
jsme při Drakiádě létali a za malou sladkost jsme si pěkně zasoutěžili. Akce se konala na velkém hřišti a
účast byla opravdu veliká.
V Jablíčkovém týdnu jsme si mimo jiných aktivit vyzkoušeli především různé recepty z jablek. Nejvíce
nám chutnaly záviny na sto způsobů, poháry, tousty, zmrzlinovo-jablkové variace dezertů... Vůně se linula
celými Hořičkami a doufáme, že dovanula až k vám.
Pěkný podzim přejí děti z 1. stupně.
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Výlet ke hvězdám (2. stupeň)
Ve čtvrtek 15. října jsme vyrazili směrem k Hradci Králové. Naším cílem byla místní hvězdárna. V hale
kolem nově vybudovaného kruhového sálu nás uvítaly zajímavé exponáty jako plazmová koule, simulace
zemětřesení nebo krásně zpracované digitální ztvárnění galaxií mléčné dráhy. Pak přišla hlavní část naší
exkurze. Položili jsme se do pohodlných křesel a absolvovali digitální prohlídku hvězdné oblohy v
jednotlivých ročních obdobích a putovali na některé planety v naší sluneční soustavě včetně Měsíce. V
závěru jsme shlédli působivý 3D dokument o destruktivní síle srážek těles ve vesmíru a pochopili, že když
něco zaniká, něco jiného se začíná vytvářet.
Následovala prohlídka původní hvězdárny staré přes padesát let. Poslechli jsme si výklad o místním
hvězdářském dalekohledu, vyzkoušeli názorné zobrazení černé díry nebo zjistili, kolik bychom vážili na
Marsu, Jupiteru či Uranu.
Celá exkurze nás zaujala a těšíme se na další podobně zajímavé výlety.
Miroslava Lorencová, 9.ročník

SBĚR STARÉHO PAPÍRU!
Škola organizuje tradiční sběr starého papíru od 23.11. do 26.11.2015 (odvoz v pátek 27.11.2015 ráno).
Papír můžete v uvedených dnech nosit do obou budov školy (od 6,30h do 15,30h do budovy 2. stupně
školy a od 6,30h do 17h do budovy 1. stupně školy a MŠ).

Sbíráme noviny, časopisy, směs letáků a ostatní sběr.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
Srdečně Vás zveme na rozsvěcení vánočního stromu, které
se bude konat v pátek 27.11.2015 v 16:15 hod u budovy
obecního úřadu.
Hudební vystoupení zajistí žáci naší základní školy.
Věříme, že i letos zazní jedinečné české koledy,
které budeme moci zapět společně se školáky.

P.S. Přijďte pobejt …
Horký čaj a drobné občerstvení se již staly příjemnou tradicí. ☺

(mn)

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ZE ŽIVOTA OBCE
Mikulášská besídka pod taktovkou (chcete-li Mikulášskou berlou) obecně prospěšné
společnosti Pechanec se uskuteční v sobotu 28.11.2015 od 15:00 hodin na sále znovu
otevřeného obecního hostince na Hořičkách.
Milovníkům dobrého jídla předkládáme citát z pozvánky Vily Barbora: „Před Martinem, po
Martinu, husu pro Vás máme, knedlíčky či chlupačky, rádi Vám k ní dáme. Těšíme se na Vás
od 6.-8.11. a 12.-15.11.2015.“
4.adventní trhy na Barboře. Ve dnech 28. - 29.11. je pro naše spoluobčany zorganizována
prodejní výstava vánočních dekorací (adventní věnce, svícny, háčkované ozdoby) včetně
prodeje sušených plodů a vánočního punče. Pro potěšení zazpívají děti z MŠ Kramolna a dívčí
skupina z Broumova a možná přijde Čert s andělem“.
(mn)
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… vyhlašuje SBÍRKU následujících věcí
veškeré letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské)
lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony
látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
domácí potřeby (nádobí bílé i černé, skleničky) zabalené v krabici
vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky, peří
obuv – nepoškozená a v párech (svázaných gumičkou)
kabelky, batohy, drobné předměty z domácnosti
hračky – nepoškozené a kompletní, také plyšové
menší elektrospotřebiče – mohou být i nefunkční
knihy, časopisy
Děkujeme za Vaši pomoc.
VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
ledničky, televize, počítače, matrace, koberce
(z ekologických důvodů)
nábytek
znečištěný a vlhký textil
Sbírka se uskuteční od pondělí 09.11. do pondělí 23.11.2015 v obřadní síni obecního úřadu. Dary můžete odevzdávat
v průběhu úředních hodin:
Po, St 7:30-12:00, 13:00-17:00
Út, Čt 7:30-12:00, 13:00-15:00
Pá
7:30-13:00
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

KŘÍŽOVKA (minulé řešení: Přejeme školákům veselé prázdniny)

autor: Luděk Rudiš

Tajenka – Jedno z českých pořekadel (Všude dobře, doma nejlépe)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Vodorovně:
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K

A – přístup (k něčemu), SPZ Kutné Hory, zkr. Polské lidové
republiky, kope (bez samohlásek)
B – houževnatá, název erotického časopisu pro pány, arabské
mužské jméno
C – peřina (lidově), nacpu (vulgárně), římsky 50, SPZ Rokycan
D – zkr. národního shromáždění, zn.hliníku, 1.díl tajenky, pocta
E – zkr. obchodní akademie, lék proti zimnici, skříň (lidově)
F – přenesu dolů, 2.díl tajenky, ano (italsky), T
G – plavecký styl, SPZ Karviné, křída (množné číslo), otáčej
H – kancelářská zkratka, 3.díl tajenky
I – národní podnik v Neratovicích, učesej, pták
J – město na Sicílii, mladé slepice
K – psí citoslovce, zkr. západního Německa (před revolucí), jídlo

Svisle:

s masem, T

1 – tác, opět, značka kyselosti vody
2 – chem. značka kyslíku, rozkaz k dušení, ženské jméno, SPZ Pardubic
3 – výtvor sochaře, citoslovce smíchu, mužské jméno
4 – TL, chem. značka dusíku, římsky 51, zastaralý lyžařský pozdrav, zápor (opačně)
5 – osobní zájmeno, potomek dědy, planeta

10 – opak kyseliny, včelí produkt, zkr.lid.školy, ŘI

6 – Jan (slovensky), okrádá, začátek příjmení Antonova, MR

11 – Romo (bez samohlásek), řeka v Chile, téci na

7 – cirkusový komik, otvory ve zdi, ruská řeka (přítok Irtyše)

povrchu

8 – úder do zad, sníh s blátem (lidově)

12 – Karel (německy), zvolání (na dívku), potom

9 – rozkaz, páření vysoké zvěře, US

13 – zpeněžit zboží, sklízet ovoce

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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