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SLOVO STAROSTY
-

Broumovské stavební sdružení s.r.o., zhotovitel stavby druhého objektu hasičské zbrojnice, nám
předal stavbu ve stanoveném termínu. Interiér se dovybaví některým zařízením, které nebylo
předmětem dodávky ze strany zhotovitele, a následně požádáme o kolaudaci stavby.

-

Ve spolupráci s manažerkou společnosti Východočeská rozvojová provedeme závěrečné
vyúčtování a předpokládáme, že nevzniknou žádné problémy a finanční podpora nám bude
přiznána ve výši 6.054.000,- Kč.

-

Bylo dokončeno místo pasivního odpočinku za budovou školy, upravená plocha se začíná
pozvolna zelenat. 28. října 2018 v 15:00 hodin zde bude zasazena lípa k 100. výročí vyhlášení
naše státu. Zveme občany k účasti.

-

V uličce, která spojuje silnici od Šklíbových s autobusovou zastávkou, byl vybudován chodník se
zámkovou dlažbou. Dále byl dokončen chodník pod prodejnou a tím byla zajištěna bezpečnost
chodců a zejména žáků ZŠ, kteří docházejí do tělocvičny. Nyní mohou celou trasu absolvovat po
chodníku mimo přechodu k budově školy a k penzionu Rogallo.

-

Práce na rekonstrukci kanalizace a vodovodu v okolí 1. stupně ZŠ se chýlí ke konci a rovněž
rekonstrukce v trase Hořičky – Újezdec bude zřejmě dokončena do 13. října.

-

Pozn. redakce. Při této příležitosti oznamujeme, že jsme obdrželi informaci od přítomných
pracovníků firmy M-silnice o zatoulaném pejskovi. Na našem Facebooku jsme zveřejnili, kromě
fotografií, i tuto výzvu: „Při opravě silnice v úseku Hořičky – Újezdec – Chvalkovice přiběhl ve
čtvrtek 4.10. k pracovníkům dodavatelské firmy pejsek i s vodítkem. Někdo z místních ho alespoň
přivázal ke stromu, aby nebyl zraněn silniční technikou. Na víkend si ho jeden hodný zaměstnanec
vzal s sebou domů, aby měl nalezenec zajištěnou vodu a jídlo. V pondělí ho opět přiveze na
stavbu. Pomozte, prosím, s šířením informace, aby se pes dostal zpět ke svému pánovi.“

-

Na základě četných dotazů občanů sdělujeme termín posvícení na Hořičkách - 21. 10. 2018.

-

Informace za Obecně prospěšnou společnost „Pechanec“, která 22.9.2018 uspořádala akci „Kdo
má kolo, jede s námi“. Škoda, že z 30ti přihlášených se účastnilo pouze 12 cyklistů, i když počasí
bylo příznivé. První zastávka: hřiště Havlovice – občerstvení. Na cestě podél Úpy u Slatinského
mlýnu potkali Červenou Karkulku s košíčkem, ve kterém měla vynikající bábovku a láhev
s neznámou tekutinou. Zůstal jí pouze prázdný košíček. O něco dále potkali myslivce, který jim
připravil soutěž ve střelbě ze vzduchovky. Přes Pohodlí se vydali na Hořičky a u kiosku na hřišti
už plápolal oheň. Opékaly se buřty, vyhodnotila se soutěž ve střelbě a byl to prostě prima den!!!!
Josef Kačer, starosta
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ZE ŽIVOTA OBCE
Výsledky komunálních voleb. Komunální volby na Hořičkách se nesly v duchu sousedské
pohody. Nekonaly se žádné zákulisní boje nebo stranické půtky. Na dvou kandidátkách (Sdružení
nezávislých kandidátů a KDU ČSL) bylo celkem 18 jmen, z toho 16 bez politické příslušnosti).
Spokojenost občanů s končícím zastupitelstvem vyjadřují i konečné výsledky, které v podstatě
zachovaly stávající jména s jednou obměnou (seznam níže je řazen dle tzv. pořadí podílů hlasů a
doplněn o absolutní počet hlasů). Zvítězilo Sdružení nezávislých kandidátů (5 mandátů) a z 9
budoucích zastupitelů je 8 bez politické příslušnosti. Volební účast byla 57,11%.
1. Kačer Josef
173
2. Ing. Hofmanová Stanislava
142
3. PaedDr. Neumann Milan
138
4. Ing. Kudera Vladimír
149
5. Hýbl Marek
155
6. Jirásek Jaroslav
94
7. Rudiš Luděk
106
8. Vlček Josef
80
9. Náhlovská Eva
116
Více informací získáte na www.volby.cz.
Očkování psů. Tuto povinnost si s vašimi miláčky můžete splnit v úterý
16.10.2018. Pro Hořičky je vyhrazen čas od 16 do 16:30 hodin,
druhým místem je Křižanov s časovým rozpětím 16:45 - 17 hodin.
Pejsci se bát nemusí, protože očkování provádí citlivá a empatická
veterinářka MVDr. Marcela Čermáková z Jaroměře.
Na vás tedy zbývá jediné, vzít s sebou očkovací průkaz, peníze a psa na vodítku.
Pilates. Zájemkyně o cvičení pilates jistě uvítají informaci, že se mohou účastnit pokračujícího
kurzu, který bude probíhat i nadále v úterý a ve čtvrtek, nově od 17:30 hodin, v budově 2. stupně
základní školy. Případní zájemci se mohou obracet na tel. 774 844 450 (paní Jana Pichová).
Obecní internetové stránky. S potěšením oznamujeme, že zájem
o naše stránky neutuchá a že avizované pokoření hranice
návštěvnosti 100.000 nastalo 8. září v 9:51 hodin. Děkujeme
ochotným návštěvníkům stránek za spolupráci při pořízení
obrazového záznamu počítadla přístupů.
Pletací příze. Rád bych touto cestou poděkoval dalším dárcům s dobrým srdcem, kteří, aniž
bychom je vyzývali, přinášejí zbytky nebo zcela nové pletací příze na obecní úřad a to s jediným
cílem. Pomoci zajistit materiál pro dobrovolnice z broumovské organizace Českého svazu žen,
které neúnavně pletou a pletou, aby jejich teplé ponožky zahřály chladné nohy babiček a dědečků
v domovech seniorů, nemocnicích nebo domovech s pečovatelskou službou. Osobně jsem již ani
nedoufal, že by po tolika letech ještě na dně nějaké skříně ležela nepotřebná klubíčka.
Hořičky v regionálním tisku. Každého z nás jistě potěší, když slyší nebo čte o naší obci. Mně se
radostí rozzářily oči, když se mi dostalo do rukou zářijové číslo Broumovských novin, do kterého
paní Dana Jarošová napsala vzpomínkový faktografický článek o rodině MUDr. Aloise Kutíka a
jeho sanatoriu na Hořičkách. Rozšiřme si své obzory o dosud nepublikované informace a vložme
tak další kamínek do mozaiky, jejíž zřetelné obrysy byly vytvořeny brožurou Chirurgickoorthopedický ústav pro ošetřování úrazů kostí a kloubů (zpracoval Josef Kačer, vydala obec
Hořičky v roce 2017).
(mn)
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Laskavý lékař Alexandr Kutík
Jsou místa a lidé, kteří svým životním posláním a svou prací ozvláštnili místa své působnosti. Když se
řekne Hořičky, ihned se vybaví léčba zlomenin a tím i proslulý Chirurgicko-ortopedický ústav pro
ošetřování úrazů a kloubů a s ním i jméno KUTÍK. Tento ústav založil MUDr. Alois Kutík (1857-1931).
Slávu ústavu i jména rozvíjel i jeho syn Alexandr Kutík (1897-1981). Právě on byl známou postavou
broumovského lékařství, oblíbeným a laskavým panem doktorem.
A byla to právě nechvalně proslulá padesátá léta 20. století, která se na jeho rodině i jeho osudu
neblaze podepsala. V prosinci roku 1950 bylo sanatorium v Hořičkách zrušeno a znárodněno. Doktor
Alexandr Kutík s manželkou Arnoštkou a synem Alexandrem (nar. 1932, známým jménem Saša) byli
vystěhováni a během několika dnů nuceni opustit sanatorium, vybudované a proslavené otcem Aloisem
Kutíkem. MUDr. Alexandr Kutík se vystěhoval do Broumova a byl zařazen jako praktický obvodní lékař.
Po smrti své manželky Arnoštky se v prosinci roku 1962 oženil s Olgou Bilinovou.
Olga Bilinová byla žena nevšedního kulturního rozhledu, milovala divadlo a na broumovské scéně
režírovala několik her světových autorů, např. hru J. Bora Zuzana Vojířová a Pygmalion G. B. Shawa.
Byla emancipovaná, ale současně velice nepraktická, a to se projevovalo i v manželství. I po provdání
byla zcela závislá na rodičích, kteří manželům vařili, uklízeli a vedli domácnost. Pan doktor Kutík zemřel
ve věku 84 let. Tehdy už rodiče Olgy nežili a nepraktická Olga, truchlící nad odchodem milovaného
muže, ho jako věrná labuť následovala za několik málo dnů. MUDr. Alexandr Kutík je pohřben na
Hořičkách v rodinné hrobce.
A osud slavného sanatoria? V roce 1950 znárodněno a byli tam umístěni političtí uprchlíci z Řecka.
Poté tam byl zřízen ústav pro neslyšící děti, opatrované řádovými sestrami. Následovala škola pro děti
s vadami řeči, ale i tato škola byla v roce 2007 uzavřena. Objekt, který za působení MUDr. Kutíka tolik
znamenal, je od té doby prázdný!
I to jsou dějiny neblaze proslulé doby, ve které jsme žili …
Dana Jarošová, Broumovské noviny, září 2018, str. 13
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PRAVČICKÁ BRÁNA (převzato bez redakčních úprav)
Ve stejný den jako byla akce „Kdo má kolo jede s námi“, OPS Pechanec připravil poznávací zájezd Do
Českosaského Švýcarska Na Pravčickou bránu.
Autobus byl vyprodán a několik náhradníků čekalo, zda se na poslední chvíli neuvolní nějaké místo.
Sobotní ráno naše náměstíčko připomínalo parkoviště na Velké ceně Brna, protože účastníci se z okolí
sjeli auty již před šestou hodinou ranní, kdy měl být odjezd. Náš autobus přibral cestou další cestující v
Chvalkovicích. Teprve potom, kdy byli všichni na svých místech, dostali cestující občerstvení, na které
byli zvyklí z předchozích výletů. Za Chrastavou byla půlhodinová zastávka na kafe.
Dorazili jsme na výchozí místo nad Hřenskem, odkud jsme vyrazili na 2,5 km stoupání na přírodní
výtvor Pravčická brána. Díky tomu, že předchozí noc pěkně sprchlo, vzduch byl vyčištěn od inverze a
viditelnost do okolí byla z nejvyšších míst lokality fantastická. Naše obecní vlajka na vrcholu nesměla
chybět a podařilo se nám s ní udělat několik pěkných záběrů/viz fotogalerie/.
Při zpáteční cestě jsme potkávali strašné množství turistů, takže každý z nás byl rád, že jsme vyrazili
do skal v časných dopoledních hodinách, kdy díky tomu bylo na tomto vyhledávaném místě ještě poměrně
volno. Přistavený autobus nás odvezl do městečka Benešov nad Ploučnicí, na zámek, kde na nás již čekala
průvodkyně, aby nás seznámila s historií tohoto objektu. Po pozdním obědě jsme cestou zpět zastavili u
přírodního útvaru „Panská skála“, kde se točila jedna ze scén pohádky Pyšná princezna.
Za tmy jsme dorazili zpět na Hořičky, kde na některé účastníky čekali řidiči, aby je rozvezli do
domovů.
Za Pechanec Luděk Rudiš
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provede ve vaší obci mobilní svoz nebezpečných odpadů

Dne:

10. listopadu 2018

Stanoviště:

KŘIŽANOV
HOŘIČKY

u hospody 10,20 – 10,35 hodin
na návsi 10,45 – 11,10 hodin

Vybírané nebezpečné odpady:
oleje a nebo tuky
barvy, lepidla, pryskyřice
rozpouštědla
kyseliny, hydroxidy, fotochemikálie
detergenty, odmašťovací prostředky
staré léky
pesticidy

Další odpady, které od Vás odebereme:
pneumatiky (osobní)
akumulátory (i plné)
monočlánky
zářivky, výbojky
ledničky, mrazničky
televizory
elektropřístroje - radia, vysavače, pračky, sporáky, atd.

Ledničky, mrazničky, televizory, monitory, ostatní elektropřístroje,
monočlánky a zářivky budou odebírány ne jako odpad, ale na zpětný odběr.
Proto je nepoškozujte a neodebírejte žádné součásti.
JINÉ ODPADY NEŽ ZE SEZNAMU NEODEBÍRÁME!
ODPADY NENECHÁVEJTE NA STANOVIŠTI BEZ DOZORU! VYČKEJTE NAŠEHO PŘÍJEZDU !
ODLOŽENÉ ODPADY NEBUDOU ODVEZENY, ALE BUDOU PONECHÁNY NA MÍSTĚ !

Přineste nám svůj odpad !
Chraňte naše životní prostředí !
: 493 646 750 fax:493 646 770

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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