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JABLÍČKOBRANÍ
Za doprovodu deště a chladu se 16. září konala akce „Rozloučení s létem –
Jablíčkobraní“. Soutěže o nejlepší jablíčkovou mňamku se zúčastnilo 18
druhů výborných moučníků. Po ochutnávce porotou se vyhodnotilo 1., 2. a
3. místo, ale vítězi stali všichni zúčastnění a každý si odnesl malou odměnu.
Moučníky byly poté rozdány mezi přítomné, aby každý mohl ochutnat a
porovnat.
Pepa + Milan hráli svižně k tanci, takže nás ani zima nezaskočila. Děkuji všem, kteří se této akce
zúčastnili. Doufáme, že do příštího léta pořadatelům vydrží elán, se kterým letošní akce pořádali, a opět
se sejdeme!!
Pechanec, o.p.s.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SLOVO STAROSTY
Skončilo léto a doufáme, že bude slunečný a teplý podzim. Firma Špelda s.r.o. zahájila výstavbu tolik
potřebného chodníku podél silnice v trase budova ZŠ – Teichmanovi, délka cca 450 m.
• Firma VRAPO s.r.o. dokončila opravu omítek na čelní straně budovy pošty. Jednalo se o střešní
římsy, balkonové římsy, podhled stropu balkónu a kompletní oprava střešního arkýře s okny.
Barevné provedení je shodné s omítkou na zadní straně budovy. Současně byla opravena úžlabí a
oplechování říms.Celkové náklady 47 tis. Kč. Následně provedli opravu omítek na zvoničce, která
stojí v blízkosti budovy pošty. Obě tyto stavby projektoval a výstavbu provedl Josef Jiránek,
stavitel z Hořiček v roce 1936. Barevně byly shodně provedeny a z tohoto důvodu jsme tuto
barevnost zachovali i po provedené opravě. Následně bude zvonička osazena oplocením. Celkové
náklady 18 tis. Kč.
• V měsíci září provedl restaurátor očistu sochy sv. Jana Nepomuckého, kříže s Kristem u
Tlapákových , kříže s litinovým křížem u vchodu na hřbitova a pomník Antonína Picha. Následně
je ošetřil impregnačním nátěrem. Náklady cca 8 tis. Kč.
• Firma Jaroslav Jiránek provedla odstranění prasklých sloupů pro vrata na nový hřbitov. Následně
na nový betonový základ vyzdili sloupy a nyní zbývá osadit původní železnou bránu, jejíž opravu
provádí zámečnictví Josefa Tylše.
• Oprava budovy obecního úřadu postupně pokračuje. V obvodním zdivu a některých nosných
příčkách jsou vyvrtány otvory, do kterých bude vtlačena izolační hmota. Vnitřní omítky, kde se
projevovala značná vlhkost, jsou odstraněny a lze konstatovat, že rozsah je větší, nežli se
předpokládalo. Budou provedeny sanační omítky. Koncem října dojde k výměně oken a vnější
omítky se provedou v příštím roce.
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• Připravujeme rekonstrukci orientačních světelných bodů v trase Křižanov – Mečov. Trasa bude
osazena ocelovými stožáry, budou použita stávající světla, avšak propojení bude provedeno
zemním kabelem. Po geodetickém zaměření stávající obslužné komunikace, jejíž část je v majetku
Královéhradeckého kraje a část v majetku obce, se zjistilo, že v převážné většině zasahuje do
přilehlých pozemků. S jednotlivými vlastníky těchto pozemků musíme uzavřít smlouvy o právu
provést stavbu. Administrativně bude zpracováno do konce roku včetně výběru zhotovitele stavby
na základě poptávkového řízení. Stavba se uskuteční na jaře příštího roku.
• V 1. pololetí letošního roku jsme zpracovali návrh na úpravu prostranství za budovou základní
školy, které navazuje na autobusovou zastávku a střed obce. Podali jsme žádost o finanční
příspěvek na Ministerstvo zemědělství v rámci vyhlášeného programu na vytvoření míst pasivního
odpočinku. V srpnu jsme obdrželi kladné stanovisko a finanční příspěvek ve výši 80 tis. Kč
s termínem dokončení a závěrečného vyúčtování do 30. 9. 2018. Dle přiloženého plánku vzniknou
plochy, z nichž jednu tvoří přístupové cesty a prostor pro umístění laviček. Cesta bude ohraničena
zahradními obrubníky a dokončena pískovou vrstvou na štěrku. Další přilehlé plochy budou
zatravněny a doplněny okrasnými dřevinami. Předpokládané náklady 120 tis. Kč. Pevně věříme, že
úpravy ocení nejen maminky s kočárky, ale také spoluobčané či turisté čekající v parném létě na
autobus.
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• Dřevěné sochy z dřevosochání jsou uloženy, následně budou opatřeny impregnačním ochranným
nátěrem a na jaře budou postupně rozmístěny v rámci obce.
• Konečně se nám podařilo zajistit firmy zpracovávající navezené roští u hřbitova na štěpky. Je
samozřejmostí, že občané mohou tuto skládku dále využívat.
• Pochopitelně i letos spadne listí ze stromů a proto žádáme občany, aby je odváželi na skládku
biologického odpadu u hřbitova a u fotbalového hřiště. Provizorní skládku ve středu obce
vytvoříme před bývalou prodejnou textilu a obuvi. Žádáme občany, aby nespalovali žádné listí a
nezamořovali obec kouřem.
• V sobotu 11. listopadu se uskuteční tradiční mobilní svoz nebezpečných odpadů na obvyklých
místech (Hořičky, Křižanov). Bližší informace budou uvedeny v příštím zpravodaji a na
internetových stránkách obce (odkaz – aktuality).
Josef Kačer, starosta
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ZE ŽIVOTA OBCE
Informace pro voliče - z důvodu rekonstrukce obecního úřadu bude volební místnost pro volby do
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve dnech 20. a 21. 10 . 2017 umístěna v budově základní
školy čp. 71 – 2. stupeň.
Informace pro majitele psů – vzhledem k množícím se stížnostem nastala doba k připomenutí
Obecně závazné vyhlášky č.1/2015 o zákazu volného pobíhání psů. Žádáme majitele psů, aby
uvedenou vyhlášku důsledně dodržovali a předešli tak případným nepříjemnostem. K dispozici je
k nahlédnutí na obecním úřadu nebo na internetových stránkách obce (úřední deska/archiv 2016).
Kromě stokrát omílané povinnosti majitele uklidit psí exkrementy a jiné nečistoty, které jeho
mazlíček způsobil, se jedná také o škody na majetku (např. plotovém pletivu), který stojí
roztouženému psovi v cestě. Majitel plotu po zjištění škody by mohl snadno podlehnout poněkud
jiné touze popadnout pohrabáč a za jeho pomoci vysvětlit vyhlášku zvířeti nebo majiteli. Takové
řešení by bylo samozřejmě neadekvátní a naprosto zbytečné. Snad pomůže tedy výše uvedená
výzva.
www.horicky.cz – roky od spuštění nové podoby našich stránek ubíhají a je až k nevíře, že minulý
týden se počet přístupů přehoupl přes hranici 75.000. To nás ujišťuje v přesvědčení, že návštěvníci
jsou nejen z řad našich spoluobčanů, ale také turisté a lidé se zájmem o naši obec. Toto nás nejen
těší, ale zároveň i zavazuje. Jsme rádi, že náš web slouží dlouhodobě k poskytování aktuálních
informací, které se Vám snažíme operativně předkládat. Při této příležitosti Vám znovu
připomínáme zasílání těch nejžhavějších novinek mailem. Stačí odeslat e-mail na adresu
neumann@horicky.cz a do předmětu napsat „mailové zpravodajství“. Budete tak mezi prvními,
kteří se dozví, kdy bude přerušena dodávka elektrické energie, okamžik vystavení Hořičského
zpravodaje na netu nebo termín dovolené na obecním úřadu či našeho praktického lékaře.
V záplavě kulturních nebo komerčních pozvánek nebylo možné přehlédnout jízdu historického
parního vlaku a návštěvu císaře Františka Josefa I., která se koná v průběhu víkendu 14. – 15.
října na okolních nádražích (Česká Skalice, Červený Kostelec, Jaroměř atd.). Podrobné informace
včetně časového harmonogramu hledejte v aktualitách na našem webu nebo vývěsce obecního
úřadu.
(mn)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

FEJETON POD ČAROU:
CO JSI ŘÍKAL/A?
Tuto otázku položí každý z nás mnohokrát denně. Všichni si jistě dokážeme představit následující
modelovou situaci. Nějaký člen rodiny (říkejme mu třeba osoba A) koná činnost, která je doprovázena
určitým hlukem (nejobvyklejší je tekoucí voda při čistění zubů, sprchování, napouštění vany, mytí nádobí,
luxování apod.). Další člen žijící ve společné domácnosti (osoba B) právě v těchto chvílích zahoří
nutkavou potřebou sdělit osobě A nějakou veledůležitou informaci: „Miláčku, zítra kup chleba (vyzvedni
děti ve školce, objednej nás na preventivní prohlídku u zubního lékaře atd.).“ Pravděpodobnost průšvihu
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plynoucího z komunikačního šumu je přímo úměrná množství tekoucí vody, hlasitosti zapnutého
televizoru, vzdálenosti mezi osobami A a B, počtu otevřených (nedej bože zavřených) dveří mezi těmito
členy domácnosti apod. V lepším případě, pokud je osoba A již dostatečně ošlehaná rodinným soužitím,
následuje po ukončení probíhajícího úkonu záchranná otázka: „Co jsi říkal/a?“ Bohužel se častěji stává, že
hluk zmiňované činnosti zabrání očekávanému přenosu informace, a tak je osoba A druhý den podrobena
drtivému výslechu: „Kde máš chleba? Kde jsou děti? Kdy jdeme k tomu zubaři?“
V tomto okamžiku dochází k určitému napětí v domácnosti, které se projevuje krátkodobou
nerovnováhou v jinak harmonických rodinách. Naštěstí se ale role poměrně rychle střídají, takže je
otázkou času, kdy osoba B, rejdíc zubním kartáčkem v dutině ústní, dostává na první poslech triviální
úkol: „Miláčku, přivez mi zítra zavařovací víčka na sklenice (kup známky na poště, vyzvedni sirup
v lékárně apod.).“ Je nad slunce jasné, k čemu druhý den musí zákonitě dojít. Ano, následuje výslech,
původní pocit viny přechází v dočasné vítězství, nerovnováha je na krátkou dobu obnovena tak, aby
mohlo v nejbližší době dojít k opakování celého cyklu. Netřeba poznamenávat, že četnost střídání rolí se
zvyšuje s narůstajícím věkem a tedy i odpovídající nedoslýchavostí. Zároveň ale zpravidla narůstá
tolerance mezi osobami A a B, takže s odstupem času jsou důsledky nevyslyšených přání přidávány
k dobrému nebo zcela zapomenuty. No a co Vy? Kolikrát jste již dnes použili větu: „Co jsi říkal/a?“
(mn)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

KŘÍŽOVKA (minulé řešení: Vondráček, Honců, Řičica)
Tajenka – příjmení našich současných nebo minulých spoluobčanů
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autor: Luděk Rudiš
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Vodorovně:
A – 2. sád podstatného slova sen, příjmení polského
hudebního skladatele (Fryderik …)
B – ukazovací zájmeno, zkratka svazu mládeže z 80.
let 20. století, SPZ Prahy
C – domácké ženské jméno, tajenka
D – patřící Ivě (obráceně), RARL
E – věděl, značka jízdních kol vyráběných v Chebu
F – AORI, rozkazovací způsob slovesa šlapat
G – plátěné obydlí, zkratka pionýrské organizace,
SPZ Náchoda
H – textilní plodina, farář vypráví, MPZ Thajska

G
H
Svisle:
1 – sténání, opět, římsky číslo 50
2 – tedy, podlahová krytina, chemická značka telluru
3 – stát v Severní Americe, ještěr z Galapág
4 – MPZ Švýcarska, měna v Keni
5 – chemická značka kyslíku, tajenka, dětský pozdrav
6 – titul tureckého vládce, rozkazovací způsob slovesa srovnat
7 – MPZ Itálie, tajenka, zápor
8 – nedělat při použití dřeváků
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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