HOŘIČSKÝ ZPRAVODAJ
ROČNÍK : IX

OBECNÍ ÚŘAD HOŘIČKY
www.horicky.cz

září 2008

SLOVO STAROSTY
V srpnovém zpravodaji jsem Vás informoval o stavebních pracích v obci probíhajících, popř.
plánovaných. Dnes na to navážu s tím, jak pokračují.
Je provedena kompletní renovace fasády hostince na Hořičkách včetně nátěrů kovových
konstrukcí. Tuto akci provedla firma VRAPO Trutnov, a asi se shodneme, že kvalitně. Tato
firma ještě provede v měsíci říjnu opravu komína, který je v havarijním stavu.
Kolem hostince byl vybudován v měsíci září nový chodník, svedeny dešťové vody do čtyř
vpustí nejen z hostince, ale i z fary a dalších prostor. V současné době je zde čilý ruch
v souvislosti s budováním obrubníků k poště, ke hřbitovu, kolem fary a rádi bychom tuto akci
dotáhli ještě kolem Kasnarových k náměstí. Prostranství před hostincem je téměř dokončeno,
byla dovezena zemina, aby mohl být urovnán terén a tato plocha nově zatravněna. Všechny
tyto práce provádí firma Špelda a je třeba její zaměstnance pochválit za to, že po každé dílčí
etapě mají za sebou vzorně uklizeno.
Přípojku vody ke hřišti s možností napojit příští stavebníky v lokalitě za Tlapákovými provedl
v souladu s projektem VaK Náchod. První část byla ukončena vodoměrnou šachtou a požárním
hydrantem. Na začátku měsíce října dokončuje středisko Vestec rozvod ke hřišti s možností
napojení venkovních umyvadel k prvotnímu osvěžení zde sportujících spoluobčanů. Kolem
hřiště bychom rádi v měsíci říjnu, listopadu zabudovali stožáry se záchytnými sítěmi na jižní
straně, aby nebylo potřeba míče „honit“ až po komunikaci vedoucí Chlístovem. Veškerý
potřebný materiál je objednán, rovněž máme přislíbeno i vyvrtání potřebných děr pro stožáry.
V souvislosti s výstavbou 2 rodinných domků v lokalitě za HD (pod vodojemem po pravé
straně směrem ke Křižanovu), bylo nutno zprovoznit léty zarostlou obecní komunikaci, jelikož
„nově vyjetá“ stávající cesta vedla po pozemcích stavebníků. Potřebné vykácení náletových
dřevin bylo provedeno, následně budou vytaženy pařezy a poté komunikace upravena.
Když jsem se zmínil o příštích stavebnících na této lokalitě, máme snahu a zájem, aby v této
mohly vyrůst další rodinné domky. Čilý stavební ruch můžete sledovat pod Doubicovými, dva
nové domy se stavějí v Chlístově. Směrem k zemědělskému družstvu po levé straně jsou
rozměřeny 3 stavební parcely, výstavba rodinného domu se připravuje za „Šutrákem“. Další 4
parcely jsou rozměřeny za Řezníčkovými směrem k Litoboři.
Z majetkových záležitostí je pro obec nejvýznamnější bezplatné převzetí komunikace na Nové
Dvory od zastávky autobusu v délce 723 m od Královéhradeckého kraje. Obec tuto
komunikaci správním řízením zařadí pro její charakter do kategorie místní komunikace.
V letošním roce bychom rádi alespoň částečně upravili sjízdnost cest z Mečova na Slatinské
Končiny a na Hořičkách směrem k Vondráčkovým.
S krajským úřadem řešíme neuspokojivý stav vozovky z Křižanova do Mečova a v této
souvislosti proběhlo několik jednání se SÚS Náchod. Věříme, že i tato cesta bude opravena, i
když zatím není konkrétní řešení na stole. Naopak po dvou letech se rýsuje požadovaná
komplexní oprava komunikace z Chvalkovic přes Újezdec na Hořičky v celém 3,5 km
dlouhém úseku. Stavební povolení bylo vydáno v říjnu 2008 a opravu jistě uvítá řada
motoristů, ale i cyklistů používajících tuto silnici.
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ŽIVOTNÍ VÝROČÍ:
Milena Laštůvková, Hořičky
Božena Mertlíková, Chlístov

75 let
83 let

Přejeme životní pohodu a mnoho zdraví do dalších let!

OKÉNKO ZŠ A MŠ HOŘIČKY: (převzato bez redakčních úprav)
Tenisový turnaj Hořičky 2008
Ve dnech 13. a 14. září a 20. a 21. září proběhl na hřišti u MŠ tenisový turnaj mužů v
tenise, který organizovala základní škola ve spolupráci s OÚ. Hned první den turnaje nás
zaskočilo poměrně chladné počasí, které nás provázelo oběma víkendy. I přesto se
turnaje zúčastnilo celkem 12 hráčů. Věkové složení hráčů bylo poměrně pestré, takže se
na kurtu sešly různé generace. Kdo by čekal, že úroveň hry bude nízká, ten by se mýlil.
Hráči na hřišti předváděli opravdu krásné výměny, které byly nejednou odměněny
potleskem přihlížejících. S organizací turnaje velkým dílem pomohli i žáci školy, kteří
neúnavně podávali míčky unaveným hráčům. Turnaj byl zakončen v neděli 21. září
finálovým zápasem, po kterém byly uděleny ceny třem nejlepším. Ti obdrželi tenisové
poháry a další pěkné ceny, které financoval OÚ. První ročník tenisového turnaje je za
námi a všichni se již určitě těší na ročník následující, který bude určitě ještě lepší! Vše o
turnaji naleznete na webu obce: www.horicky.cz pod odkazem „tenisová raketa“.
K. Dvořáček

Celkové výsledky
Tenisového turnaje Hořičky 2008:
1.
Jiránek Tomáš
2.
Dvořáček Karel
3.
Žďárský Jiří
4.
Mertlík Pavel
5. - 6.
Chobotský Jaromír
Sýkora Petr
7.
Efler Jan
8.
Chobotský Lukáš
9.
Kiezler Vlastislav
10. - 12.
Kleprlík Roman
Merbs Pavel
Neumann Milan st.
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O fotbale v Hořičkách
Většina z nás má ještě v živé paměti škvárové hřiště na Hořičkách v lese nazývané
„Šutrák“. Na tomto hřišti se hrávaly zápasy mezi ženatými a svobodnými o pouti a o
posvícení. Zde hrál i celek jménem Lego Hořičky. Toto mužstvo hrávalo 2. Havlovickou
Tropical ligu, která je s účastí týmů z trutnovska a náchodska. Zmíněné Lego hrálo
soutěž několik let, avšak zhruba s přelomem dvou milénií pro nedostatek hráčů svoji
činnost ukončilo a zaniklo i hřiště “Šutrák“. V tu chvíli to vypadalo s fotbalem na
Hořičkách bledě.
Obrat k lepším zítřkům přišel potom, co bylo vybudováno travnaté hřiště u odbočky
k zemědělskému družstvu. Souběžně s tímto hřištěm se zrodila v hlavě Pavla Merbse
myšlenka na sestavení nového mužstva z místní mladé generace se zálibou ve sportu.
Myšlenku se podařilo přetavit v čin a v roce 2007 ono uskupení vzniklo a dostalo název
FK Hořičky 07. Prvním vystoupením byl prestižní „havlovický pohár“. Předem se dalo
čekat, že v takové konkurenci žádný výraznější úspěch nevybojujeme. Dosažené výsledky
skutečně nebyly nikterak slavné, právě naopak, ale výkony dávaly napovědět, že jistý
potenciál v mužstvu dřímá. V roce vzniku jsme se ještě zúčastnili několika turnajů, ale
opět bez valných úspěchů, zato s chutí hrát a pokračovat, protože si všichni z mužstva
našli vášeň v mutaci nejoblíbenějšího sportu na světě. Přes zimu sice sportovní činnost
ustala. Totéž v žádném případě nelze říci o té administrativní. Fotbalový klub Hořičky se
přihlásil do zmíněné Havlovické ligy, ve které působilo dříve Lego Hořičky, získal nové
dresy ve žlutočerných barvách a zhruba naplánoval svou činnost na nadcházející sezónu
včetně turnajů. Alternativa přijmout za domácí útočiště hřiště u zemědělského družstva
se přímo podbízela.
V současnosti je v mužstvu 14 hráčů s věkovým průměrem cca dvacet let, kteří se
schází dvakrát až třikrát do týdne na tréninky i zápasy. Panuje zde dobrá atmosféra a
všichni táhnou za jeden provaz. I když naše mládí jde ruku v ruce s nezkušeností a občas
na to doplácíme, tak v jádru věci nejde jen o výsledky, ale o to, že máme dobrý pocit
z toho, co děláme, protože nás to baví a navíc reprezentujeme naší obec.
Můžete nás navštívit i na našich internetových stránkách na adrese:
FOTBALHORICKY.BLOG.CZ (zde najdete fotografie, výsledky, reportáže i soupisku),
nebo máte možnost nás v příštím roce povzbudit opět v zápasech havlovické ligy.
Petr Vít
Peta.od.Vitu@seznam.cz
Pozn.redakce: Pro vstup na webové stránky našich nadějných fotbalistů můžete použít i stránky
obce www.horicky.cz (symbol „fotbalový míč“).

OSTATNÍ:
OZNÁMENÍ OBČANŮM
Od pondělí 13.10.2008 bude částečně omezována dodávka vody v obci Mezilečí z důvodu
plánované opravy vodovodu pro zlepšení zásobování obce Křižanov. Dále dojde k omezení
dodávky vody při přepojování vodovodu v obci Hořičky, Chlístov a Křižanov. Tato
omezení budou jen v určené dny. Oprava vodovodu je plánována nejdéle do konce měsíce
října.
VaK Vestec
SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU
Oznamujeme občanům, že svoz domovního odpadu je již opět uskutečňován pravidelně každý
týden.
V případě, že vám nebude vyvezena popelnice, prosíme neprodleně informujte obecní úřad,
aby mohla být sjednána náprava se svozovou firmou.
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FEJETON POD ČAROU:
NEMRAVNÝ, NENAŽRANÝ ČEZ
Již od posledního vyúčtování elektrické energie si říkám, že o ČEZu psát nebudu. Že se nad
to povznesu. Ale ať potkám kohokoliv, každý je poněkud rozladěn z výše svého doplatku i ze
způsobu chování a účtování této organizace. Ale protože platí matematická teorie o potenciálu
naštvanosti, podlehnul jsem. (Zmiňovaná teorie je velmi jednoduchá. Potkají-li se dva lidé,
z nichž jeden je naštván na úroveň X a druhý na úroveň Y, po chvíli rozhovoru na nějaké
pěkné aktuální téma se rozcházejí a každý je vytočen na úroveň Z=X+Y, v horším případě
Z=X·Y a stočí-li se diskuse např. na ČEZ, mohou hodnoty dosáhnout hladiny Z=XY !). Při
rozhodování jsem zohlednil i fakt, že fejeton by měl být o věcech, které zajímají většinu
čtenářů, nebo se jich podstatně dotýkají. Ano, mohl jsem zvolit třeba „Metody zušlechťování
oceli“ nebo „Zvyšování dojivosti koz kamerunských“, ale reakce by patrně nebyly z kategorie
lichotivých.
Ponechme stranou ekonomické argumenty, komu patří ČEZ a kam plyne většina zisku.
Nechci ani závistivě komentovat stamilionové odměny pro představenstvo a další funkcionáře.
Ba ani hodnota těžko uvěřitelných sponzorských darů, které milosrdně utrousil nejvyšší
z nejvyšších pro gymnázium řízené Václavem K. mladším, mne nemůže vyvést z míry. (Snad
jen lituji, že nikdo z občanů obce nestál ve frontě tlačících, kteří pomáhali usadit tu správnou
řiť na správnou židli. To bychom teď měli za školou vyhřívaný plavecký bazén i s tobogánem
a nad hřiště u družstva bychom mohli hodit patro s krytými tenisovými kurty.) Pouze mne
mrzí, že z učebnic matematiky musí zmizet oblíbené příklady typu: „Rodina Novákova
zaplatila za 1kWh 3 Kč. Kolik zaplatí za 8 352 kWh?“ On totiž ČEZ zavedl, kromě již známé
„přímé“ a „nepřímé“ úměry ještě jednu – „tržní úměru“. V praxi se vypočítává následovně:
„Čím více snížíte spotřebu, tím více zaplatíte.“
Samostatnou kapitolou je vlastní vyúčtování. Doba, kdy si každý mohl pomocí nasliněné
inkoustové tužky a útržku hajzlpapíru (s prominutím) hravě spočítat svou platbu, zmizela
dávno v propadlišti dějin. Neprozřetelně jsem se snažil pochopit každou položku. Jediné
rozumné údaje byly počáteční a konečný stav elektroměru. U dalších kolonek mi však začala
šedá kůra mozková černat. Náladu mi nezlepšil ani fakt, že přispívám na podporu výkupu
elektřiny z obnovitelných zdrojů, nebo že platím za činnost zúčtování Operátora trhu
s elektřinou. Blbější slovní spojení jsem již dlouho nečetl. Pověstnou třešničkou na dortu bylo
zjištění, že od Nového roku platíme kromě běžné daně (tedy DPH) ještě daň z elektřiny.
Úroveň naštvání právě kulminovala. Zároveň jsem však pochopil rčení „Blahoslavení chudí
duchem“ neboli „Kdo neví, co vyúčtování obsahuje, je relativně šťasten.“
Smířen s osudem, usednul jsem k počítači a vyplnil elektronický příkaz k úhradě. Byl jsem
pochopitelně trochu rozrušen a do kolonky „Zpráva pro příjemce“ jsem vepsal „Nemravný,
nenažraný ČEZ“. To abych věděl, komu a za co jsem zaplatil. Za těmito slovy si stojím i nyní
s odstupem času a rozhodně je našim čtenářům nepodsouvám, pouze je vysvětluji. Není to sice
příliš pravděpodobné, ale třeba někdo do stejné kolonky napsal „Milovanému ČEZu
s láskou…“ nebo „Našemu dobrodinci ze srdce…“
(mn)

Redakční uzávěrka čísla je vždy k 20.kalendářnímu dni v měsíci. Připomínky, náměty nebo Vaše názory lze
předat na OÚ, 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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