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Přejeme životní pohodu a mnoho zdraví do dalších let!
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SLOVO STAROSTY
Výstavba tělocvičny
V návaznosti na zpracovanou studii přístavby tělocvičny k budově ZŠ a MŠ jsme museli řešit přeložku
vrchního vedení VN k transformátoru, neboť stavba zasahovala do jeho ochranného pásma.
V roce 2019 byla uzavřena smlouva mezi obcí a ČEZ a.s. o provedení přeložky. Investor stavby ČEZ
zadal vypracování projektové dokumentace, provedení stavby vysoutěžila firma Votroubek Rychnov nad
Kněžnou a realizaci provedla v letošním roce firma CITRON GROUP Rudník.
Ze zahrady ZŠ a MŠ byl odstraněn betonový sloup a vrchní vedení bylo nahrazeno zemním kabelem
v délce 140 m. Od stávající trafostanice bylo na obě strany zrušeno vrchní vedení NN a VO a nahrazeno
zemním kabelem v délce 50 m. Od trafostanice byly osazeny 4 nové betonové sloupy a provedena montáž
nového vrchního vedení NN a VO směrem ke kovovému stožáru na křižovatce silnic.
Na provedení těchto prací obec dle smlouvy uhradila ČEZu zálohu ve výši 1.068.000,- Kč. Nyní
očekáváme vyúčtování skutečných nákladů.
V současné době se připravuje zahájení výstavby tělocvičny, ve výběrovém řízení na zhotovitele stavby
předložila nabídku s nejnižší cenou 20.861.373,- Kč firma BSS Broumov. Termín dokončení stavby podle
harmonogramu je 30. 9. 2022.
Získali jsme finanční podporu ve výši 5 mil. Kč od Ministerstva pro místní rozvoj, předpokládáme, že
z rozpočtu obce použijeme rovněž 5 mil. Kč, ostatní potřebné finanční prostředky nám poskytne Česká
spořitelna formou úvěru se splatností na 10 let.
Tělocvična bude značným přínosem pro sportovní činnost nejen žáků základní školy, ale i pro širokou
veřejnost občanů všech věkových kategorií naší i okolních obcí.
UPOZORNĚNÍ: Provádění samotné stavby bude velmi náročné vzhledem k omezenému prostoru kolem
staveniště, které bude ohraničeno oplocením. Vstup do budovy ZŠ i MŠ bude z bezpečnostních důvodů
pouze zepředu, hlavním vchodem do objektu ZŠ.
Oprava střešní krytiny budovy MŠ
Při výstavbě objektu MŠ v roce 1997 byla použita střešní krytina bonský šindel. Při malém sklonu střechy
povětrnostní vlivy měly větší negativ vliv na jeho životnost. Docházelo k jeho praskání a následně
zatékání do objektu.
Nyní je použita střešní krytina Katepal – mansion od finského výrobce, který uvádí životnost 50-60 let. Na
základně nejnižší nabídky provedla práce fi Zdeněk Vít, Libňatov, celkové náklady 383.933,- Kč.
Současně byla provedena i oprava přístřešku nad hlavním vchodem budovy ZŠ. Náklady 20.250,- Kč.
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Revitalizace rybníku Křižanov
Od roku 2018 jsme připravovali opravu hráze rybníku a jeho okolí. Byla vypracována projektová
dokumentace a vyčkávali jsme na vyhlášení vhodného dotačního titulu. Žádost jsme předložili v roce
2020 Ministerstvu zemědělství a získali jsme finanční podporu ve výši 1.611.000,- Kč.
Na základě výběrového řízení fi KVIS Pardubice předložila nabídku s nejnižší cenou 2.631.244,- Kč
s termínem dokončení 30. 6. 2021. Projekt řešil výstavbu hráze, úpravu přilehlých břehů a výsadbu zeleně.
Celkové náklady jsou ve výši 2.766.459,- Kč (projekt, zpracování žádosti, stavební dozor, poplatky a
vlastní realizace). V současné době připravujeme dokumentaci k vypracování závěrečné zprávy
vyhodnocení akce pro poskytovatele finanční podpory.
Následně firma RD FINAL STAV Nové Město nad Metují osadila obrubníky podél silnice směrem ke
kapličce a podél hráze provedla položení chodníku ze zámkové dlažby a rovněž byly upraveny zámkovou
dlažbou plochy pro dvě nové autobusové čekárny. Náklady ve výši 240.700,- Kč.
Čekárny dokončuje firma Profi-kovo Mezilečí, každá bude vybavena plakátovací plochou a tím nemusí
být u rybníku umístěn samostatný plakátovací panel, který by narušoval celkový vzhled. Na břehu rybníku
bude osazena dřevořezba vodnice.
Hasičská cisterna CAS 20
Počátkem září bylo zveřejněno výběrové řízení na dodavatele CAS 20. Obdrželi jsme jedinou nabídku od
firmy THT Polička na vozidlo Tatra 815 4x4 v ceně 6.745.750,- Kč. Jedná se o typ a technické provedení
vozidla, které členové naší výjezdové jednotky považují na nejvýhodnější.
Získali jsme finanční podporu od MV GŘ HZS ČR ve výši 2,5 mil. Kč a od KÚ KHK ve výši 1 mil. Kč.
Česká spořitelna nám poskytne úvěr ve výši 3 mil. Kč se splatností 10 let.
Vozidlo bude dodáno v červnu 2022, neboť se jedná o výrobu na zakázku dle zadaných technických
podmínek a s vybavením, které jsme upřesnili a následně schválilo GŘ HZS.
Pošta Partner
V průběhu měsíce září byly provedeny stavební úpravy prostor, které dříve využívala Česká pošta,
následně pošta Partner. Místnost byla předělena příčkou a vzniklo nové pracoviště o rozloze cca 15 m2,
což je plně dostačující pro další činnost Pošty Partner s novým provozovatelem. Touto úpravu budou
sníženy provozní náklady (zejména na vytápění atd.). Náklady na stavební úpravy 186.520,- Kč.
V listopadu bude v přízemí budovy provedena kompletní výměna oken. Předpokládané náklady dle
nabídky 196.681,- Kč.
Hřbitov
Hřbitov je ve správě obce a v letních měsících jsme provedli pasportizaci hrobových míst. V současné
době je na starém hřbitově 347 a na novém hřbitově 102 hrobových míst. Bylo zjištěno, že 29 míst je
dlouhodobě neudržovaných, zaslané nové nájemní smlouvy byly vráceny z důvodů neznámého adresáta.
Stavby na těchto hrobových místech (rámy a pomníky) byly rozpadlé, neumožňovaly bezpečný přístup
k sousedním hrobovým místům a značně narušovaly celkový vzhled hřbitova. Z tohoto důvodu byly
odstraněny a plochy zatravněny.
Byl proveden celkový úklid hřbitova včetně některých neudržovaných hrobů, kde je nám známo, že nežijí
žádní příbuzní. Žádáme občany, aby na hřbitově udržovali pořádek, neodkládali kelímky od svíček a
uvadlé květiny za pomníky, ale odložili je na vyznačené místo.
Oprava místních komunikací
Byla provedena oprava dešťové kanalizace v lokalitě 11 RD, která byla poškozena při výstavbě splaškové
kanalizace. Následně bude provedena oprava této komunikace v délce cca 150 m a opatřena živičným
povrchem.
Rovněž řešíme opravu části komunikace na Kalousově.
Vodovod Mečov
Přivaděč vody byl sice dokončen v listopadu 2020, avšak v průběhu výstavby došlo ke změně trasy a
muselo být provedeno nové stavební řízení. Stavba byla zkolaudována teprve v září letošního roku.
Investorem byl VaK a.s. Náchod.
Obec pro 17 objektů zpracovala žádosti na domovní vodovodní přípojky ve spolupráci s projektantem
VaK a jednotlivými vlastníky objektů. Celé řízení probíhalo na MěÚ Česká Skalice, odbor výstavby a ŽP.
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Lze konstatovat, že průběh řízení byl nesmírně složitý a zdlouhavý, a řídil se heslem „Vrchnost má vždy
pravdu“. V současné době již všichni majitelé objektů obdrželi schválené rozhodnutí o umístění stavby.
Místní část naší obce, Křižanov, prošla v posledním období řadou změn. Rekonstrukce vodovodního řadu
(investor VaK Náchod), oprava silnice v trase Mezilečí – Křižanov (investor KÚ KHK), revitalizace
rybníku (investor Obec Hořičky). Podstatnou měrou se zvýšilo životní prostředí a vzhled této části obce.
Dále průběžně jednáme s příslušnými orgány a provedení opravy silnice Křižanov – Mečov, která je
v neutěšeném stavu.
V letošním roce probíhá v obci výstavba 5 rodinných domů, z toho 2 v Křižanově a 3 na Hořičkách.
V celé obci máme 289 domů, z toho trvale obydlených 172, rekreačních objektů 88, ostatních objektů 29.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PODĚKOVÁNÍ zastupitelstvu obce Hořičky za schválení akce: výstavba vodovodu Mečov, a zejména
panu starostovi Kačerovi za zajištění veškeré dokumentace potřebné k realizaci a následně za dozor nad
vlastní stavbou.
obyvatelé a chalupáři osady Mečov
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ZE ŽIVOTA OBCE
Připomínáme MOBILNÍ SVOZ NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ, který se uskuteční v sobotu
6. listopadu na stanovišti Hořičky (9:15 – 9:35 hodin) a Křižanov (9:40 – 10:00 hodin).
Podrobné informace byly uvedeny na letáčcích, které jste obdrželi do svých schránek, a jsou
k dispozici také na našich internetových schránkách a Facebooku.
CHCETE MÍTI KLIDNÉ SPANÍ? POMŮŽE VÁM OČKOVÁNÍ! Tímto sloganem je
uvedena aktualita na Facebooku i na webu, která nabízí aplikaci 3., tzv. posilovací dávky
očkování proti covidu u našeho praktického lékaře MUDr. Aleše Zlámala. Zájemci se mohou
objednávat na telefonu 734 433 135. Přeočkování 3. dávkou je možné pro osoby, které
mají nejméně 6 měsíců po aplikaci 1. dávky u jednodávkové vakcíny (Janssen), nebo 2. dávky
u ostatních vakcín. Nezáleží tedy na věku, zaměstnání, či zdravotním stavu. Posilovací dávka se
primárně doporučuje osobám s poruchami imunity, chronickými onemocněními a osobám
starším 60 let. Dále zdravotníkům a zaměstnancům zařízení sociální péče. Dostupné budou
posilovací dávky i pro všechny ostatní, kteří chtějí zvýšit svou ochranu proti covidu-19.
Na tomto místě bychom také rádi apelovali na případné popírače či odmítače očkování a ujistili
je, že očkování nebolí, vakcína neobsahuje žádné čipy, pomocí kterých by Marťané nebo
skupina vyvolených pozemšťanů mohla ovládat na dálku očkovaného jedince, nebo sledovat,
zda po šichtě chodí do hospody nebo k milence či milenci. Naší snahou je přispět troškou do
mlýna a pomoci tak osvětě ve sdělovacích prostředcích, které v posledních dnech dochází
dech. Bohužel, komu se v tomto období začíná nebývale dařit, je virus. A domnívat se, že náš
kraj, okres nebo obec bude jediným ostrůvkem zalitým sluncem v rozbouřeném moři, je stejně
bláhové, jako tančit bosý po rozsypaných připínáčcích a doufat, že všechny zůstanou hrotem
dolů…
BOHEMIA ENERGY A DALŠÍ. Naším velkým přáním je, aby naši spoluobčané byli
ušetřeni nepříjemností plynoucích z obchodních vztahů s touto dlouhodobě pochybnou
společností. Statisticky vzato se ale toto přání zřejmě nenaplní, protože různým
energošmejdům se zřejmě podařilo ulovit někoho i v našem rybníčku, a tak chceme podat
pomocnou ruku těm, kteří odebírali elektrickou energii nebo plyn od podnikatele, který stěží
získá titul „Férový obchodník roku 2021“. Obecní úřad již mnoho let spolupracuje
s regionálním subjektem, který nám formou elektronických aukcí zajišťuje nejpříznivější ceny
elektrické energie a plynu včetně administrativního servisu. Pokud jste se dostali do svízelné
situace díky zkrachovalému dodavateli, přijďte na obecní úřad nebo nám zavolejte na tel. č.
608 403 067, a my se Vám pokusíme společně pomoci.
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I letošní Vánoce budou v určitých ohledech poněkud jiné než ty, které pamatujeme z doby
předcovidové. Jednou z odlišností bude i ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU.
Vzhledem ke stávajícím hygienickým omezením při provozu školy a k jejich předpokládanému
zpřísnění bude rozsvěcení vánočního stromu bez kulturního programu školních dětí.
V současné době tedy předpokládáme, že bychom tuto tradici dodrželi v pátek 3. prosince
v 16:15 hodin a chvíle před rozsvícením i po něm bychom Vám rádi zpříjemnili alespoň
horkým čajem a vánočním perníkem. Tušíme, že účast nebude rekordní, ale chceme tomu
malému prevítovi ukázat, že Hořičky žijí. Sledujte náš web, Facebook, SMS i mailové
zpravodajství, kde budeme reagovat na aktuální pandemický vývoj.
Ačkoliv jsme v zářijovém vydání zpravodaje optimisticky avizovali, že Česká pošta na
Hořičkách bude mít od listopadu nový režim provozní doby, skutečnost zveřejněná na jejich
internetových stránkách je taková, že v pondělí, úterý, středu a pátek je otevřeno od 13 do 16
hodin a ve čtvrtek 4. listopadu je ZAVŘENO.
(mn)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

FEJETON POD ČAROU
VÝVOJ BIDLA
Jednoduchý lingvistický termín má prostý význam a zajímavou historii. Někteří z nás možná již od
školních lavic váhají, zda se v tomto slově píše –i nebo –y. Já mám na mysli dlouhou dřevěnou tyč (tedy
bidlo), která sloužila ke klácení ořechů, prohledávání dna vodních toků nebo ploch a zejména ve
vodorovné poloze ke klepání koberců.
Takové klepání koberců dokázala být docela pěkná otrava i fuška, zejména byl-li touto činností direktivně
pověřen pubescent libovolného pohlaví (tedy jednoho ze dvou existujících, když svět byl ještě normální).
První potíže nastávaly za průběžného hudrání, když bylo nutno koberec svinout, smotat, sbalit apod. Čím
větší plocha koberce, tím větší jeho hmotnost, hlasitější hudrání a větší pocit nespravedlnosti. Následoval
transport k bidlu, které mělo z pochopitelných důvodů vyhrazeno místo na zahradě, dvorku, případně před
domem. A opět, čím vyšší patro, tím obtížnější manipulace, hlasitější hudrání a větší vztek. Samotné
přehození koberce přes bidlo vyžadovalo pořádného fištróna i fortel. Trochu to připomínalo nasedání
jezdce na koně. Při větším švihu jezdec (i koberec) přepadával na druhou stranu, málo síly znamenalo, že
jezdec (i koberec) spadne zpět. V případě těžšího koberce tak dostal nosič ránu do hlavy, následně
odpovídajícím způsobem zaklel, protože spodní strana koberce byla hrubá a na hlavu nebo krk působila
jako šmirglpapír, aby se mu následně do obličeje začal sypat prach z rozmotávajícího se koberce.
Svou frustraci si zdeptaný klepač alespoň částečně vybil na koberci. Rány dostával nehorázné, ale tím
byla alespoň naplněna podstata vyklepávání nečistot. Plácačka na koberce byla sice vyrobena z pružného
materiálu, ale výrobce spíš počítal s umírněnějším klepačem, než je rozzuřený puberťák. Po vybití části
přebytečné energie byly poslední zbytky fyzických i psychických sil použity na výnos do patra a finální
pokládku. Uf, a je to!
Dřevěné bidlo/klepadlo mělo však mnoho dalších využití. Po svislých tyčích se mohlo alespoň kousek
šplhat, na té vodorovné bylo možné viset za ruce, frajeři tak činili i za nohy a zkoušeli polykat červenou
limonádu nebo nějaké to padavče.
Vývoj se ale nezastavil. Dřevěná bidla byla, zejména na panelových sídlištích, nahrazována kovovými
klepadly, která byla v dolní části vybavena roštem bránícím vyklepávanému koberci válet se po zemi, a
zároveň se na něm i poměrně dobře sedělo. A když vedle sebe seděli puberťák a puberťačka, tak jim ani
nevadilo, že mají kovové šprucle vytlačené do sedacích partií. Vytlačení proběhlo o to rychleji, bylo-li
teplo, a sedínky byly zakryty pouze červenými trenýrkami (to u chlapců) nebo modrými v případě děvčat.
Pokud dřevěné bidlo u rodinných domů dosloužilo, jali se zruční otcové lešenářských nebo instalatérských
trubek, svářečky a kolečka s betonem, aby vytvořili na zahradách nebo dvorcích ocelové konstrukce
určené právě k té nejjednodušší očistě koberců.
Odborníkem na dlouhé dřevěné tyče by měl být vedoucí Bratrstva kočičí pracky – Dlouhé bidlo, ale ten se
s největší pravděpodobností, navzdory své přezdívce, věnoval spíše půtkám s Rychlými šípy, než klepání
koberců. Ale o bratrstvech (nikoliv o koalicích) třeba někdy příště.
(mn)
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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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