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Zvýšení profesionality obcí Mikroregionu Hustířanka formou plánů strategického rozvoje a zvýšením
kvalifikace zástupců obcí, CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007366.
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Úvod:
Program rozvoje obce Hořenic je plánovacím dokumentem zakotvený v zákoně 128/2000 Sb., o obcích.
Je hlavním nástrojem řízení obce a můžeme ho charakterizovat jako strategický materiál. Cílem tohoto
dokumentu je určení prioritní oblasti v rámci rozvoje obce.
Vytváří oporu v odborných analýzách, utřídí priority, a návrhy řešení. Písemná podoba priorit a cílů
usnadní jejich plnění, určí cestu směřující k prosperitě obce a uspokojení potřeb jejich obyvatel.
Program rozvoje obce může také přispět k lepšímu využití finančních prostředků. Je důležitým
dokumentem při získávání dotací potřebných k uskutečnění vybraných rozvojových záměrů.
Obec Hořenice neměla dosud zpracovaný žádný koncepční materiál, který by stanovil rozvojové aktivy
a byl závazným dokumentem. Program rozvoje obce se tak stane komplexním konceptem, který je pro
řízení obce i pro rozhodování o klíčových otázkách budoucnosti nezbytným a zásadním dokumentem.
Dokument byl tvořen na základě harmonogramu koncem roku 2018 a dokončen v roce 2019 týmem
zastupitelstva obce Hořenic ve složení:
Starosta obce: Stanislav Volf
zastupitelka: Karla Hofmanová
Za DSO Hustířanka: Ilona Čepelková
Plán vznikl za podpory projektu "Zvýšení profesionality obcí Mikroregionu Hustířanka" formou plánů
strategického rozvoje a zvýšením kvalifikace zástupců obcí – CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007366.
Fotografie byly použity se souhlasem obce z webových stránek obce.
Byl schválen 11.12.2019 č. usnesení 5/19/2019
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1.Území:
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Krajina v okolí
Z hlediska hospodářského má obec Hořenice výhodnou polohu v blízkosti větších i menších měst. Obec
bezprostředně sousedí s městem Jaroměř, 25 km od Hradce Králové a 22 km od města Náchod. Poloha
obce sousedící s městem Jaroměř je velice příhodná, jelikož zlepšuje podmínky dojíždění do
zaměstnání, vzdělávacích institucí i do zdravotnických zařízení. Další výhodou je možnost cestování za
kulturou, sportem, nákupy a také možnostmi trávit volný čas v těchto městech a jejich okolí.

Základní data 2018:
Celková plocha území obce 327,21 ha
Výměra orné půdy 286,23 ha
Výměra zahrad 6,48 ha
Výměra ovocných sadů 4,52 ha
Výměra trvalých travních porostů 2,36 ha
Výměra zemědělské půdy 299,59 ha
Výměra lesní půdy 0,18 ha
Výměra vodních ploch 4,03 ha
Výměra zastavěných ploch 4,90 ha
Výměra ostatních ploch 18,49 ha
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Struktura využití půdy v obci Hořenice v roce 2018

Historie obce:
Ves Hořenice se poprvé připomíná v roce 1500. Někdy v 15. století tu byla postavena tvrz, která
se stala rodovým sídlem Matese z Hořan. Ten daroval v této době vesnici Hořenice i s tvrzí špitálům
v královských věnných městech Dvoře Králové nad Labem a Jaroměři. O Hořenice měla mimořádný
zájem Jaroměř, a proto je roku 1502 vyplatila.
V roce 1547 byly Hořenice Jaroměři odňaty pro neposlušnost za války proti Turkům, ale král je městu
vrátil v roce 1549 jako obec šosovní a zde zůstaly až do konce feudálního období.
Sousedé šosovní se řídili knihami městskými jako sousedé předměstští. Volili si svobodně rychtáře
a konšely, spravovali svobodně jmění svých obcí, přispívali městu placením stálého šosu a jiných
poplatků. Hořeničtí odváděli městu 15 kop zlatých a 24 krejcarů, 24 sáhů dřeva na faru. Dále
odevzdávali 10 korců pozemků, které získali mýtěním okolních lesů. Roku 1695 začala městská rada
na nich požadovat, aby zdarma pracovali ve prospěch města. Nastalý spor vyřešila až v r. 1701 zvláštní
komise ve prospěch šosovních vesnic. V druhé polovině 16. století dala Jaroměřská městská rada
na místě středověké tvrze Matese z Hořan postavit jednopatrovou masivní tvrz, která měla být sídlem
městského purkrabího. Sloužila však jako obytné stavení u selské usedlosti č.p. 1 až do 50. let
20. století. V roce 1645 bylo v Hořenicích 10 usedlostí. Vesnice se rozrůstala a v roce 1785 podle
správy děkana jaroměřského zaslané vikariátnímu úřadu bylo v Hořenicích 211 obyvatel a ve mlýně
u Hořenic 9 obyvatel. Hořenický mlýn je připomínán již koncem 16. století. Po bouřlivém roce 1848,
kdy bylo zrušeno poddanství a robota, se staly Hořenice samostatnou katastrální obcí.
V roce 1877 se v Hořenicích narodil spisovatel Josef Kejdana. Po studiích zůstal v Praze jako úředník
ve Škodových závodech. Psal povídky a romány z prostředí zdejšího kraje. Romány“ Na proklatém
gruntě“ a „Bezdětná“ jsou z prostředí Hořenic. Zdramatizoval román „Šílenci“. Zemřel v roce 1928.
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V první polovině dvacátého století byl v Hořenicích bohatý kulturní život. Byla tu velmi silná Sokolská
jednota, která pořádala divadelní představení, plesy, besídky a výlety. Sokolové byli i účastníky
Všesokolských sletů.

Za železničním přejezdem byla v provozu cihelna pana Jarkovského. I tady bylo dost pracovních
příležitostí.
V roce 1960 byly Hořenice připojeny k Heřmanicím a v roce 1990 se Hořenice opět osamostatnily.
Osamostatnění obci velice prospělo. Byl zaveden pravidelný svoz odpadu, položeny telefonní kabely,
provedena plynofikace obce. Obecní cesty vyasfaltovány a vydlážděny chodníky, obnovena veřejná
zeleň.
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Historická tvrz

Obdélná čtyřprostorová renesanční obytná budova tvrze stojí v jižní části dvora, od jihu k ní je připojen
mladší dvouprostorový přístavek s vnější zdí zesílenou drobným opěrným pilířem. Hlavní trakt
od západu tvoří barokně zaklenutá světnice, vstupní síň s renesanční hřebínkovou klenbou, vysoký
prostor s fabionovým stropem, a nakonec dvoupodlažní sýpka s trámovým stropem. Budova je zčásti
podsklepená, dvě valeně klenuté sklepní místnosti jsou pod světnicí spojeny dlouhou zalamovanou
chodbou.
Hospodářské budovy na východní a západní straně dvora pocházejí zřejmě z druhé poloviny
18. století, rozměrná stodola na severní straně je až z 2. poloviny
19. století.

Pečetě a razítka

cca 1848

1892

1919

1935
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Znak obce
Hlasování o budoucím znaku
Jelikož se jednalo o historickou událost, lidé v obci mohli dát hlas variantě, která se jim nejvíce líbí. Bylo

vydáno 44 hlasovacích obálek, dle čp domů, ve kterých byly dva platné hlasovací hlasy. Zpět bylo
vráceno 27 obálek. Nejvíce hlasů získala varianta č.12
Vznik symbolů
V listopadu 2010 oslovilo zastupitelstvo obce heraldika Mgr Jana Tejkala k vytvoření znaku a vlajky
obce. Pan Mgr. Tejkal zaslal řadu zajímavých výtažků z historie obce a 12 variant návrhů znaku.
Tvorba nových obecních (městských) symbolů:
Podle platné právní úpravy mohou obce a města disponovat vlastními obecními (městskými) symboly,
to znamená znakem a vlajkou (praporem). Pokud obec (městys, město) nemá historický, řádně
udělený, či tzv. vydržený znak či vlajku, má právo požádat prostřednictvím Podvýboru pro heraldiku
a vexilologii Předsedu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o udělení symbolu (resp.
symbolů). Při vytváření nových obecních symbolů je přitom nutno dbát především více či méně pevně
stanovených zásad heraldické a vexilologické disciplíny a dále respektovat těsný významový vztah
znaku a vlajky obce k lokalitě, jíž mají reprezentovat. Existuje několik základních tematických okruhů,
jimiž se tvorba nového znaku a vlajky může inspirovat. V prvé řadě se jedná o vytvoření tzv. mluvícího
znamení, jehož předností je transparentnost a široká srozumitelnost symbolů, nebo o navázání
na historické pečetní či razítkové symboly obce, které do značné míry stanoví obsah nových symbolů
a jež je vhodné zejména proto, že zachovává kontinuitu původních před heraldických a nových
heraldických a vexilologických symbolů obce. Nelze-li adekvátně aplikovat princip mluvícího znamení,
nebo není-li možno nalézt otisk pečeti či razítka, případně je-li pečetní obraz nevhodný - například
vzhledem k jeho heraldicky neúnosné složitosti - k přepisu do znaku a vlajky obce, připadá v úvahu
alternativní komplex námětových regionů - například symbolické vyjádření místního světce jakožto
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patrona obce, odkaz na význačné události nebo pověsti a mýty v dějinách obce, připomenutí erbovních
motivů někdejších feudálních majitelů obce či příslušného panství, poukaz na specifické historické či
současné řemeslné a jiné pracovní aktivity obyvatel obce, nebo vykreslení určitého relevantního
přírodního motivu krajiny, do níž je obec zasazena,atd.atp...Vlajka (prapor) obce nebo města by měla
odpovídat podobě či symbolice obecního (městského) znaku. Jednou z možností, jíž naplňují (a
zejména v minulosti naplňovaly) především městské lokality a lokality s historickými právy města či
městečka, je geometricky koncipovaná vlajka ve formě kombinace horizontálních či vertikálních pruhů
a případně dalších geometrických obrazců, barevně odvozených z tinktur (tj. barev a kovů) znaku,
doplněných fakultativně o některé relevantní znakové figury pro zdůraznění neopakovatelnosti každé
vlajky. Často – a zejména u lokalit bez městského statutu, kde vzniká vlajka současně se znakem –
se přistupuje rovněž k tzv. opakování znaku, což znamená, že vlajka obce má stejnou či velmi
podobnou figurální kompozici jako obecní znak.
Znak obce Hořenice:
V případě obce Hořenice je doloženo užívání vlastního pečetního znamení s obrazovým námětem.
Doklad o existenci pečeti představuje otisk pečetního typáře v písemnostech
archivních fondů Národního archivu v Praze z období první poloviny
19.století. Na základě tohoto poněkud nezřetelného otisku můžeme konstatovat,
že pečeť obce Hořenice měla kruhový tvar a obsahovala obraz nejspíše dvou
překřížených obilných snopů provázených nahoře pravděpodobně
květem. Obrazovou část pečetního pole doplňoval po obvodu pečeti linkou
oddělený český opis označující majitele obecní pečeti: „Schesowni Wesnice Horenic“. Symbolika pečeti
reflektuje historický charakter obce jakožto zemědělského zázemí města Jaroměře, k jehož panství ves
po staletí patřila. Z uvedené skutečnosti vyplývá, že pro tvorbu znaku obce Hořenice existuje vhodný
s fragistický pramen v podobě starého pečetního znamení obce, jehož námět se může velmi dobře stát
podkladem pro tvorbu nového heraldického znaku obce.
Všechny varianty návrhu znaku obce (1-12) tak odtud počítají s figurami obilných snopůči obilných
klasů navazujících námětově nebo i figurálně na obraz historického vesnického pečetního
znamení. Varianty 1-8 a 12 počítají rovněž s pečetní figurou květu, který je ve znaku popsán jako květ
lnu a připomíná tak hořenickou tradici textilní výroby, tkalcovství a zpracování lnu. Kromě reflexe
obrazu historického pečetního znamení obce však lze do návrhu znaku zařadit rovněž některé další
figury reflektující relevantní historické a geografické náměty. Obecná figura tvrze, nebo jednodušeji –
a tedy heraldicky vhodněji – heroldská (tj. geometrickým dělením štítu konstituovaná) figura
cimbuřové paty štítu odkazuje na hořenickou tvrz. Toto obecné vyjádření tvrze je voleno proto,
že v historické a heraldické literatuře není doložena podoba erbu Matese z Hořan, který se jmenuje
jako vlastník tvrze na konci 15.století. Posílení vyjádření tvrze ve znaku obce představuje figura
poloviny lva jakožto derivát městského znaku Jaroměře, k jejímuž městskému panství tvrz náležela
po několik následujících staletí. Figura vlnitého břevna zobrazeného v počtu jednoho či dvou
symbolizuje především polohu obce na pravém břehu řeky Labe, avšak současně tento symbol vody
připomíná rovněž hořenický mlýn či místní památku, sochu sv.Jana Nepomuckého.
Barevné řešení návrhu znaku obce:
Při realizaci návrhu znaku lze postupovat tak, že se jednotlivé varianty návrhu znaku od sebe liší kromě
kompozičního řešení také v barevném provedení. Pokud jde o zvolení barev znaku v obecné rovině,
existuje v heraldickém tvarosloví pravidlo o nemožnosti pokládání barvy na barvu a kovu
na kov. V klasické komunální heraldice českých zemí hovoříme o šesti základních tinkturách, k nimž
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posléze přibyly další doplňkové tinktury, kupříkladu tzv. přirozené barvy. Dvě z oněch základních
tinktur jsou tzv. kovy – zlatá neboli žlutá stříbrná neboli bílá, zatímco ostatní – červená, modrá, zelená
a černá – patří do kategorie barev.
Vyjádření k znakům

Jan Tejkal pochází z Moravy, později přesídlil na Slezsko, s manželkou a dvěma dětmi žije
v Heřmanicích, městské části na kraji Ostravy. Absolvent Filosofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze
má štěstí, že jeho největší záliba, heraldika (znaky) a vexilologie (vlajky), je současně i jeho povoláním.
Zabývá se i filozofií, religionistikou nebo geografií.

Popis znaku:

„V červeném štítě polovina stříbrného lva se zlatou zbrojí a jazykem držícího zlatý převázaný obilný
snop nad stříbrnou cimbuřovou patou s modrým zúženým vlnitým břevnem nad modrým květem lnu
se stříbrným semeníkem.“
Obilné snopy či obilné klasy – obraz historického vesnického pečetního znamení
Květ lnu – připomíná tak hořenickou tradici textilní výroby, tkalcovství a zpracování lnu
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Cimbuřové paty štítu – odkazuje na hořenickou tvrz
Vlnité břevno – zobrazeného v počtu jednoho či dvou symbolizuje především polohu obce na pravém
břehu řeky Labe, avšak současně tento symbol vody připomíná rovněž hořenický mlýn či místní
památku, sochu sv.Jana Nepomuckého.
Polovina lva – jakožto derivát městského znaku Jaroměře, k jejímuž městskému panství tvrz náležela
po několik následujících staletí
Zastupitelstvo obce schválilo lidmi vybraný návrh znaku a vlajky na svém zasedání dne 19.1.2011
a následně byla starostou obce zaslána k rukám předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu České
republiky žádost o udělení práva používat obecní symboly.
Situační analýza
Situační analýza je stručné zmapování současného stavu obce, identifikující její základní
charakteristiku, geografickou polohu, historii, obyvatelstvo, podmínky pro bydlení a život, krajinu,
dopravní infrastrukturu a správu obce Hořenice

Struktura využití půdy v obci Hořenice v roce 2018

Zdroj: ČSÚ
Hustota zalidnění obce je (nedostatek indikátorů) obyv./km2.

Zdroj: ČSÚ

Orná půda zaujímá 87,48% plochy, lesy tvoří 0,06% plochy.

Zdroj: ČSÚ
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Koeficient ekologické stability vyjadřuje poměr mezi přírodně stabilními plochami (jako jsou lesy,
zahrady atd.) a plochami zastavěnými či intenzivně zemědělsky obdělávanými (tzv. nestabilními). Vyšší
hodnota koeficientu obecně značí příznivější stav, hodnota vyšší než 1 znamená vyváženou (stabilní)
krajinu. V obci Hořenice dosahuje koeficient hodnoty 0,06.

Zdroj: ČSÚ
Geografická poloha
Obec Hořenice leží v průměrné nadmořské výšce 266 m.n.m. a nachází se na katastrálním území,
hydrologický rajon 4250 Hořicko – Miletínská křída, útvar podzemních vod 42 500 Hořicko – Miletínská
křída. Celková katastrální plocha obce Hořenice je 327 ha, z toho orná půda zabírá 80 %, zbylých 20 %
je ostatní plocha.
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2.Obyvatelstvo
Demografický vývoj a obyvatelstvo
Obec Hořenice je ze socioekonomického pohledu obec s průměrným věkem 43,7 let, a z dlouhodobého
vývoje je to obec s klesajícím počtem obyvatel, což vidíme i na přiloženém grafu. Na grafu je i patrné,
že přirozený i migrační přírůstek v průběhu let zůstává neměnný.
V následujících několika tabulkách je znázorněn přehled obyvatel v obci, jeho složení, věk národnost,
vzdělání, náboženství a ekonomické aktivity. Celý přehled je čerpán z Regionálního informačního
servisu (RIS) a to ze sčítání lidu v roce 2011 a k porovnání v roce 2001
Počet bydlících obyvatel a jejich věkový rozdíl pro rok 2018
0–14 let
Celkem
141
23
muži
79
15
žena
62
8
Obyvatelstvo podle pohlaví

15–59 let

60–64 let

65 a více

76
44
32

10
6
4

32
14
18

2001
171
82
89

Obyvatelstvo celkem
Muži
Ženy

2011
161
88
73

Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem
Věk

0–14 let
15–64 let
65 a více let

2001
171
29
116
26

2011
161
26
100
34

2001
142
39

2011
135
26

68

70

34

28

0

2

1
-

3
5

Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15 – leté a starší
Stupeň vzdělání
Bez vzdělání včetně
neukončeného
Vyučen a střední
odborné bez maturity
Úplné střední s
maturitou
Vyšší odborné a
nadstavbové
Vysokoškolské
Nezjištěné vzdělání

Střední stav
obyvatel
141
78
63
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Obyvatelstvo podle národností

Obyvatelstvo s českou, moravskou nebo
slezskou národností
Cizinci s dlouhodobým pobytem
Osoby s občanstvím Slovenské republiky
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie

2011
161
0
0
0

Obyvatelstvo podle náboženského vyznání
2011
59
11

Věřící
Nezjištěné vyznání

Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem
Z toho
Zaměstnaní
Nezaměstnaní

2001
83
79
4

2011
75
70
5

2001
83
7

2011
75
2

42
4
10

31
5
5

3

5

4

4

2

-

-

4

Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní
Podle odvětví

Zemědělství, lesnictví,
rybolov
průmysl
stavebnictví
Obchod, opravy
motorových vozidel
Doprava, pošty a
telekomunikace
Veřejná správa,
obrana, sociální
zabezpečení
Školství, zdravotnictví,
veterinární a sociální
činnost
vzdělání

Vyjíždějící do zaměstnání
Vyjíždějící do zaměstnání

Dojíždějící

2001
Celkem mimo obec
65
Denně mimo obec
62
Denně mimo obec nad 60 1
minut
Školy
0
Zaměstnání
4

2011
27
26
-
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Počty domácností podle typu domácností
Bytové domácnosti
Domácnosti cenzové
Z toho

Úplné rodiny
Neúplné rodiny
Nerodinné domácnosti
Domácnosti jednotlivců

2011
58
68
40
9
1
18

Domovní a bytový fond
V obci nejsou žádné domy či byty ve vlastnictví obce.
V následujících tabulkách je uveden přehled o celkovém stavu bytového a domovního fondu.

Domovní fond
Trvale obydlené domy
Trvale obydlené rodinné domy
Neobydlené domy celkem
Neobydlené domy sloužící k rekreaci
Průměrné stáří trvale obydlených domů
Domy podle vlastnictví Soukromých osob
Obce, státu
Bytové družstvo – SBD
Ostatní vlastnictví
nezjištěno
Spoluvlastnictví
vlastníků bytů

2001
45
42
9
2
59,53
41
1
0
3
-

2011
46
44
43
1
1
1

Domy podle technického vybavení
Trvale obydlené domy
Počet domů vybavených

Připojení na kanalizační síť
vodovod
plyn
Ústřední topení

2011
45
14
45
22
37

Bytový fond
Trvale obydlené byty
Trvale obydlené byty
rodinných domech
Neobydlené byty

2001
58
v 51
10

2011
59
55
11
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Obydlené byty podle právního důvodu užívání
2001
58
38
0
6
0

2011
59
37
0
6
0

2001
58
plyn v bytě
25
vodovod v bytě
58
připojení na veřejnou 22
kanalizaci
ústřední nebo etážové 52
topení
vlastní
koupelna, 54
sprchový kout

2011
59
30
52
18

Obydlené byty úhrnem
Z toho podle právního Ve vlastním domě
důvodu užívání
V osobním vlastnictví
nájemníci
Členy
bytového
družstva
Technické vybavení bytů
Obytné byty úhrnem
Byty podle vybavení

Základní údaje
Počet obyvatel 143,00 počet
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let 23,00 počet
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži 42,00 počet
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy 36,00 počet
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži 6,00 počet
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy 3,00 počet
Počet obyvatel nad 65 let 33,00 počet

52
-
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Vývoj počtu obyvatel obce Hořenice v letech 2003–2017

Zdroj: ČSÚ
Dlouhodobý vývoj počtu obyvatel obce Hořenice od roku 1910

Zdroj: ČSÚ

Věková struktura obyvatel obce Hořenice v roce 2017

Zdroj: ČSÚ
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Změna počtu obyvatel a věkové poměry v obci Hořenice
Počet
obyvatel
v roce
2014

Změna
počtu
obyvatel
(20012011)

0-14
(%)

let 65 a více Index
let (%)
stáří

Změna
podílu
obyvatel
0-14 let
(20032013)

Změna
podílu
obyvatel
65+ let
(20032013)

Hořenice

143,00

106,21

16,08 %

23,08 %

143,48

80,94

79,49

ORP JAROMĚŘ

19 290,00 101,64

16,08 %

16,90 %

115,88

105,67

81,80

Okres Náchod

110
420,00

102,89

15,40 %

20,99 %

136,34

104,41

69,29

Královéhradecký
kraj

551
089,00

100,51

15,42 %

20,73 %

134,40

100,06

70,70

ČR

10 608 98,02
522,00

15,75 %

19,23 %

122,12

96,74

72,47

Zdroj: ČSÚ

Pohyb obyvatel v obci Hořenice v roce 2017
Absolutně

Na 1 000 obyv.

Živě narození celkem

1

7‰

Zemřelí celkem

0

7‰

Přirozený přírůstek

1

7‰

Přistěhovalí celkem

3

21‰

Vystěhovalí celkem

0

0‰

Saldo migrace

3

21‰

Meziroční změna počtu obyvatel

4

28‰

Zdroj: ČSÚ
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Pohyb obyvatel v obci Hořenice v roce 2017

Hořenice
ORP JAROMĚŘ
Okres Náchod
Královéhradecký
kraj
ČR

Míra
porodnosti

Míra
úmrtnosti

Přirozený
přírůstek v
přepočtu
na
1000
obyvatel

Míra
imigrace

Míra
emigrace

Saldo
migrace

Meziroční
změna
počtu
obyvatel

7‰
11‰
10‰
10‰

7‰
11‰
10‰
10‰

7‰
2‰
0‰
-0‰

21‰
25‰
25‰
25‰

0‰
27‰
26‰
25‰

21‰
-2‰
-1‰
1‰

28‰
-0‰
-1‰
1‰

11‰

11‰

0‰

28‰

25‰

3‰

3‰

Sociální situace
Ekonomické subjekty a trh práce

V obci se nachází převážně osoby samostatně výdělečně činné a několik firem.
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Firmy v obci Hořenice
František Záklasník
Popis firmy:

Zednické práce

www:

http://www.zaklasnik.firemni-web.cz

Martin Mužík
Popis firmy:

Zajištění mezinárodní i vnitrostátní přepravy nákladu do maximální hmotnosti 3,5
tuny.

Voda.cz
Popis firmy:

Prodej zařízení na čištění odpadních vod • vodacz.com

Jaroslav Jelínek
Popis firmy:

Montáž a opravy el. zařízení

Pavel Volf
Popis firmy:

Nabídka truhlářských a stolařských prací.

U Svobodů
Popis firmy:

Hostinec

Cejnar Milan
Popis firmy:

Rekonstrukce koupelen, bytových jader. Obkladačské, zednické, sádrokartonové
práce. Výroba pískovcového kamene.

www:

http:// www.mcejnar.net

Ing. Ota Svěcený
Popis firmy:

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Martin Štohanzl
Popis firmy:

Autoopravna Provozní doba Po – Pá 7–17 hod.

Freisleben Pavel
Popis firmy:

Servisní síť – plynové kotle

www:

http://freisleben-topenivodaplyn.ws

Míra nezaměstnanosti v obci ke dni 31.12.2015 byla 3,49 %.
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Občanská vybavenost
Z hlediska občanské vybavenosti se v obci Hořenice nenachází žádné vybavení, které by sloužilo pro
zkvalitnění života občanů. Přesto lze konstatovat, že veškeré dostupné vybavení se nachází
v sousedícím městě Jaroměř.
Obec nemá školku, školku ani obchod. Využívá školky v nedaleké obci Heřmanice. Školou povinné děti
dojíždějí do Jaroměře.
Zázemí pro konání různých společenských akcí nevlastní. Využívá pronájmu v hospůdce u Svobodů, kde
je velký sál a veškeré zázemí. Do budoucna by obec chtěla zrekonstruovat budovu obecního úřadu, kde
by vznikl obecní prostor pro konání společenských a kulturních akcí.
Tradice, společenské akce a spolková činnosti
V obci jsou dva spolky, které sdružují občany obce. Jedná se:
TJ Sokol Hořenice – Jednota Sokol Hořenice patří do Župy Podkrkonošská – Jiráskova a v průběhu roku
pořádá několik akcí, hlavně pro děti.
Firmy v obci Hořenice Český červený kříž – spadá pod oblastní spolku ČČK Náchod a v průběhu roku
pořádá různé společenské a kulturní akce.

Akce konané v obci za podpory obce a spolků Hořenice. Jako jsou Dětský karneval, Pohádková cestička
a sportovní dny.
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3.Hospodářství
Ekonomická situace
Vývoj počtu nezaměstnaných osob

Zdroj: ČSÚ
Struktura podnikatelských subjektů podle odvětví v obci Hořenice v roce 2016

Zdroj: ČSÚ

Základní data 2018
Počet podnikatelských subjektů celkem 38,00 počet
Počet podnik. subjektů – Zemědělství, lesnictví, rybářství 4,00 počet
Počet podnik. subjektů – Zpracovatelský průmysl 5,00 počet
Počet podnik. subjektů – Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami, odpa 1,00 počet
Počet podnik. subjektů – Stavebnictví 8,00 počet
Počet podnik. subjektů – Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid 6,00 počet
Počet podnik. subjektů – Ubytování, stravování a pohostinství 1,00 počet
Počet podnik. subjektů – Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení 1,00 počet
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Počet podnik. subjektů – Profesní, vědecké a technické činnosti 3,00 počet
Počet podnik. subjektů – Vzdělávání 1,00 počet
Počet podnik. subjektů – Ostatní činnosti 3,00 počet
Počet podnik. subjektů – Nezařazeno 2,00 počet
Počet podnik. subjektů s 1-9 zaměstnanci 3,00 počet
Počet podnik. subjektů bez zaměstnanců 17,00 počet
Počet podnik. subjektů s 20–49 zaměstnanci 2,00 počet
Počet podnik. subjektů – Nezjištěno 16,00 počet
Počet ekonomicky aktivních osob 75,00 počet
Počet uchazečů o zaměstnání 5,00 počet
Počet osob vyjíždějících z obce za prací 26,00 počet
Počet osob dojíždějících za prací do obce 4,00 počet
Počet zaměstnaných osob 70,00 počet
Počet osob zaměstnaných v průmyslu 31,00 počet
Počet osob zaměstnaných v zemědělství 2,00 počet
Počet osob zaměstnaných ve stavebnictví 5,00 počet
Počet osob zaměstnaných ve službách 23,00 počet
Struktura podnikatelských subjektů podle velikosti v obci Hořenice v roce 2016
Počet zaměstnanců
do 10
10-49
50-249
250 a více
nezjištěno

Kategorie
mikropodniky
malé podniky
střední
podniky
velké podniky
-

Absolutně
2
1
0

Relativně (%)
47,37 %
2,63 %
0,00 %

0
19

50,00 %

Zdroj: ČSÚ
Struktura zaměstnanosti v obci Hořenice podle odvětví v roce 2011 (%)

Hořenice
JAROMĚŘ
Královéhradecký kraj
ČR

Zemědělství a lesnictví
2,86 %
3,91 %
3,48 %
2,74 %

Průmysl a stavebnictví
51,43 %
35,32 %
35,20 %
32,23 %

Služby
32,86 %
46,38 %
49,01 %
53,87 %

Zdroj: ČSÚ

Ekonomické subjekty a trh práce
Obyvatelé dojíždí za prací do nedalekých obcí a měst. Jaroměře – Juta a.s., Karsit s.r.o., Dvora Králové
nad Labem – Juta a.s., Choustníkovo Hradiště pekárna a KSK Bono s.r.o.- Brod.

Občanská vybavenost
Z hlediska občanské vybavenosti se v obci Hořenice nenachází žádné vybavení, které by sloužilo pro
zkvalitnění života občanů. Přesto lze konstatovat, že veškeré dostupné vybavení se nachází
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v sousedícím městě Jaroměř, Dvůr Králové nad Labem a Hradec Králové. Obec využívá k pořádání akcí
soukromé subjekty jednak hostinec a historickou tvrz, kde pořádá akce pro obyvatelé a hlavně děti

4.Infrastruktura
Technická infrastruktura
V obci je zaveden plyn a vybudována nová kanalizace. V obci je rozhlas z let 2004. Na území obce je
kvalitní telekomunikační signál, obec má na svém katastrálním území telefonní vysílač. Druhý vysílač je
postaven v nedaleké Jaroměři. V obci je zaveden bezdrátový internet, který poskytují dvě společnosti
- GoNetGroup.cz - Milan Rudolfský a MKInet s. r. o.Obyvatelé mají možnost si vybrat svého zřizovatele
internetu sami.
Nakládání s odpady
V obci jsou umístěny dvě místa pro kontejnery na tříděný odpad s pravidelným odvozem, jedno místo
v obci je vyhrazeno pro kontejner s bio odpadem.
Dvakrát ročně je pro občany obce zorganizován svoz nebezpečného odpadu.

Dopravní infrastruktura
Hořenice jako obec se nachází lokalitě v dobrou dojezdovou vzdáleností do několika okolních měst.
Tím je zajištěna kvalitní dostupnost zaměstnání, vzdělání a dalších služeb pro potřeby obyvatel.
Vzdálenost obce od nájezdu na dálnici je 28 km, doba dojezdu je cca 29 min. Jde o dálnici D11 –
Hradec Králové – Praha. Dokončena by měla být v 2021. Již dnes se na stavbě intenzívně pracuje.
Železniční doprava je zastoupena pouze severně od obce. Jedná se o trať Jaroměř – Kuks – Dvůr
Králové nad Labem – Stará Paka se zastávkou v Kuks (dojezd 4 km, cca 7 min). Železniční tratě nejsou
elektrifikovány.
Silniční doprava
Obec leží na hlavním silničním tahu I/37 a je dostupná autobusovou dopravou. Obcí a jejími částmi dále
prochází silnice III. třídy číslo 29921 a 29918. Území svazku Hustířanka, do kterého obec Hořenice
spadá, protíná několik významných silničních tahů. Mezi nejvýznamnější patří zejména silnice I/37
Jaroměř – Trutnov. Vedle jihozápadní hranice Mikroregionu Hustířanka vede silnice I/33 Hradec
Králové – Jaroměř – Náchod s napojením do Polska. Tato komunikace je extrémně vytížena.
V budoucnu bude tento silniční tah nahrazen dálnicí D11 Praha – Hradec Králové – Jaroměř
s rozdvojením na Náchod a Polsko, a na Trutnov. Dálnice již povede po katastrálním území některých
obcí (Rožnov, Zaloňov, Hořenice, Heřmanice). Sjezdy z dálnice budou do obce Rožnov s následným
pokračováním na Velichovky, tento sjezd bude nazván „Jaroměř Jih“. Další křižovatka na dálnici bude
s novou trasou silnice I/33 pro napojení Náchoda severozápadně od Jaroměře mezi obcemi Hořenice
a Heřmanice. Od této křižovatky povede dále na Trutnov rychlostní komunikace R37.

26

Vzdálenost obce od nájezdu na dálnici je 28 km, doba dojezdu je cca 29 min. Jde o dálnici D11 – Hradec
Králové – Praha. Dokončena by měla být v 2021. Již dnes se na stavbě intenzivně pracuje.

Obcí prochází silnice I. třídy č.37 Hradce Králové – Jaroměř – Trutnov a dále místní komunikace č. 29918
z města Jaroměř, která se v severní části obce napojuje na již uvedenou silnici č. 37.
V centru obce se nachází zastávka autobusů dvěma směry, a to směr Jaroměř a směr Dvůr Králové,
Trutnov.
Místní komunikace
O místní komunikaci se stará obec sama spolu se společností SÚS Jaroměř. Parkovací místa jsou řešena
převážně u domů, u OÚ je zřízeno parkoviště s cca 3 parkovacími místy. Parkovacích míst není dostatek
a neodpovídají potřebám obyvatel obce.
Cyklotrasy a cyklostezky
Obec sousedí s nájezdem na cyklotrasou – Labská trasa: Jaroměř (č. 24) - Heřmanice – Brod – Kuks –
Žireč, dále pak červeně značená turistická trasa.
Cyklotrasa č. 4117 Heřmanice – Kocbeře, U Partyzána
Obtížnost: střední
Značení silniční komunikace: silnice III. třídy, místní a účelové komunikace
Povrch: asfalt, zpevněný v lese, sjezd do Kladrub silně erodovaný
Vhodné pro MTB a trekingové bicykly
Cykloturistické mapy: KČT 1:100 000 č. 9 Horní Polabí, č. 10 Orlické hory a Broumovsko, Shocart 1:60
000 č. 113 Podkrkonoší
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PRŮBĚH CYKLOTRASY
0.00 km Heřmanice, (280.00 m. n. m.) město nebo obec
3.00 km Krabčice, místní část
4.00 km Střeziměřice, Místní část
5.00 km Velká Bukovina, místní část
6.00 km Malá Bukovina, ulice nebo jiné místopisné označení
10.50 km Kladruby, ulice nebo jiné místopisné označení
13.00 km Kohoutov, (450.00 m. n. m.) město nebo obec
20.00 km Vítězná – Nové Záboří, místní část
22.00 km U Partyzána, pomník či památník

Cyklobusy jezdí v Podkrkonoší v červnu a v září vždy v sobotu, v červenci a v srpnu vždy ve čtvrtek a v
sobotu, na trase Hradec Králové – Sadová – Milovice – Hořice – Miletín – Dvůr Králové nad Labem –
Bílá Třemešná – Dolní Brusnice – Mostek – Hostinné – Vrchlabí a zpět. Další spoj jede na trase Kuks –
Choustníkovo Hradiště – Dvůr Králové nad Labem – Bílá Třemešná – Dolní Brusnice – Zvičina a zpět.
První ranní spoj vyjíždí ze Dvora Králové nad Labem přes Choustníkovo Hradiště – Kuks – Heřmanice –
Jaroměř – Holohlavy do Hradce Králové. Na přehradu Les Království cyklobus nezajíždí.
Detailní informace o odjezdech a příjezdech autobusů lze nalézt v jízdním řádu na
www.podkrkonosi.eu. Spoje mají bezbariérový přístup a jsou vybaveny stojanem pro kola.
Projekt cyklobusů byl připraven Svazkem měst a obcí Krkonoše ve spolupráci se spolkem Podzvičinsko,
Královéhradeckým krajem a dalšími. Více informací lze nalézt na www.podkrkonosi.eu a na
www.krkonose.eu
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5. Vybavenost obce
V současné době je celkově v obci 49 domů. Zástavbu doplňují 2 chalupy, které slouží k rekreaci.
Obytná zástavba je tvořena převážně zemědělskými usedlostmi s hospodářským zázemím a novějšími
rodinnými venkovskými domky. V obci je jeden bytový dům, který je ve vlastnictví jeho obyvatel. Obec
nevlastní žádné obecní byty.
Nový územní plán vymezuje několik ploch pro možnost individuální výstavby.
Vzhledem k velikosti obce a možnostem rozpočtu není sociální bydlení (startovací byty, byty
s pečovatelskou službou apod.) v obci zajištěno.
Zdravotnictví
Vlastní zdravotnické služby obec na svém katastrálním území nemá. Většina obyvatel za lékařskými
službami jezdí do Jaroměře a Dvora Králové nad Labem, kde jsou základní ordinace lékařů (praktický
lékař, dětský lékař, stomatolog a další specializované ambulance). Nemocnice je pak nejbližší ve Dvoře
Králové nad Labem (10 km), Hradci Králové (23 km) a Náchodě (23 km).
Školství
Zřizovatelem mateřské školky je sousední obec Heřmanice. Do školky dochází děti z obcí Heřmanice,
Brod, Běluň, Slotov, Kuks, Hořenice, Zaloňov a Vestec. Mateřská školka má nyní cca 40 dětí ve dvou
třídách. Obec Heřmanice zajišťuje dopravu dětí vlastním autem Renault. Do základní školy děti jezdí
nejčastěji do Jaroměře a Velichovek. Dvůr Králové n/L.
Sociální péče
V obci nejsou dostupné služby sociální péče. Nejbližší zařízení jsou v Jaroměři a ve Dvoře králové nad
Labem dále pak v Hradci Králové, kde je kromě léčebny pro dlouhodobě nemocné dostupný i denní
stacionář, domov pro seniory, domov pro seniory se zdravotním postižením či domov se zvláštním
režimem. Zde jsou i sociální poradny pro děti a mládež.
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Kultura a péče o památky

Pamětihodnosti obce
Zemanská tvrz

Křížky na začátku a středu obce
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Památky a zajímavosti v okolí:
ZOO Dvůr Králové
ZOO Dvůr Králové je ve vzdušné vzdálenosti 15 km od obce Hořenic.
ZOO Dvůr Králové je jednou z největších a asi také
nejznámějších zoologických zahrad v České republice. Chová
se zde více jak 360 druhů zvířat na rozloze 71 ha. Zoo leží na
okraji Dvora Králové nad Labem a je jednou z
nejuznávanějších zoologických zahrad ve světě, která se
zaměřuje především na chov afrických zvířat. Její součástí je
také galerie obrazů slavného ilustrátora pravěku, Zdeňka
Buriana.
Ve Dvoře Králové můžete shlédnout pavilony šelem, hrošíků, surikat, šimpanzů, lví safari, jihoafrickou
vesničku jménem Gwanda, která je věrnou ukázkou života, ale i kultury Jihoafričanů a mnoho dalšího.
Expozice nazvaná Svět hmyzu má přiblížit návštěvníkům málo známý a často opomíjený život
bezobratlých živočichů, členovců, kteří jsou druhově i početně nejbohatší skupinou živočichů na Zemi.
Procházka africkou savanou vás zavede do společnosti největších zvířat, která dnes běhají po suché
zemi – slonů afrických.
Jedinečným zážitkem pro návštěvníky určitě bude ubytování ve stylových bungalovech, ze kterých
můžete ve dne nebo v noci pozorovat antilopy a zebry.
Zoo ve Dvoře Králové nabízí i další zážitkové programy, jako například uspořádání svatby přímo zde,
prohlídku s průvodcem či ošetřovatelem nebo dokonce se zahradníkem.
Královédvorská zoo je rozhodně
nepřekonatelným zážitkem pro každého příchozího, ať už jde o děti nebo dospělé.
ZOO se nachází na západním okraji města Dvůr Králové nad Labem.

Pevnost Josefov 5 km
Pevnost byla postavena v letech 1780-90 za císaře
Josefa II a byla nejmodernějším obranným
systémem a ochranou stavbou své doby. Na
stavbu byly použity nejmodernější obranné prvky
se spojením dokonalého začlenění do terénu.
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Hospitál Kuks, vzdálenost 5 km
Jedinečný barokní komplex založený F. A. Šporkem, jehož stavba byla zahájena r. 1692. Nejprve byla
vybudována lázeňská budova při léčivých pramenech, 1695 byly již lázně v provozu.

Braunův betlém, vzdálenost 4 km
Braunův betlém najdete cestou, která směřuje do nejvýchodnější části Zličínského hřbetu, do lesního
porostu mezi Dvorem Králové a Kuksem.
Jdeme za poznáním úžasné práce mistra Matyáše
Bernarda Brauna, který zde v letech 1718–1732, na
popud hraběte Františka Antonína Šporka, vytvořil
krásné dílo, dnes známé jako Braunův betlém. O
významu tohoto díla svědčí i zápis do seznamu 100
nejohroženějších památek světa. Z původního počtu
26 plastik se do dnešních dnů dochovalo pouze 10 ks,
na osudu zbývajících děl se, v letech 1781–1787,
podepsala stavba barokní vojenské pevnosti v
Josefově, stavební kámen byl těžen právě v těchto
místech. Některé sochy byly zachráněny před zničením přemístěním do špitální zahrady v areálu
hospitálu Kuks. Do dnešních dnů se tedy dochovala tato díla: skála, kde údajně býval obraz malovaný
Petrem Brandlem Útěk sv. Rodiny do Egypta, poustevníci Jan Garinus a Onufius, sv. Jan Křtitel, Máří
Magdaléna, Vidění sv. Huberta, reliéfy Narození Krista, Klanění pastýřů a Příchod tří králů, které tvoří
vlastní Betlém, Kristus a Samaritánka u studny Jakobovy, kamenné sedátko s knihou jako pozůstatek
poustevny sv. Pavla na němž údajně sedával mistr Braun.

Zámek Žireč a Domov sv. Josefa, vzdálenost 8,5 km
Zámek stojí na okraji obce Žireč nedaleko Dvora Králové v Královéhradeckém kraji. Je to patrový
čtyřkřídlý objekt, který má na západní straně nádvoří arkády a na severní straně hodnotný barokní
portál.
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Domov sv. Josefa je zdravotnické a sociální zařízení pro nemocné roztroušenou sklerózou. Jedná se o
modelové a jediné lůžkové zařízení v ČR pro osoby vážně nemocné roztroušenou sklerózou.

Lázně Velichovky, vzdálenost 7 km
Lázně Velichovky se specializují na rehabilitaci
pohybového ústrojí, rehabilitaci po a před
operacemi kostí a kloubů a po úrazech. Lázně
využívají mimo jiné místní slatiny s jedinečným
složením a účinky.

Zřícenina hradu Rýzmburk
je ve vzdušné vzdálenosti 18,5 km od obce Hořenic.
Pozůstatky hradu Rýzmburk stojí na zalesněném ostrohu nad údolím řeky Úpy západním směrem od
Žernova, nedaleko Babiččina údolí. Hrad byl vybudovaný příslušníky rodu Třmene. Zakladateli byli
nejspíš již Tasson z Březovic, syn Rubín z Březovic společně s prvním doloženým majitelem Rýzmburka
mladším bratrem Albertem z Rýzmburka roku 1319. Otec Tasson z Březovic (1279–1362) v závěru
života dědí hrad a mimo jiné se píše z Rýzmburka. První doložený majitel hradu Albert z Rýzmburka
umírá v roce 1346 po boku krále Jana Lucemburského u Kresčaku. Členové rodu Třmene se zde střídali
až do roku 1544, kdy hrad koupil Bernard Žehušický z Nestajova, purkrabí Hradeckého kraje, který jej
dobově upravil. Roku 1580 získává hrad Mandaléna Bohdanecká, sestra první manželky Hertvíka
Žehušického Elišky. Roku 1595 získává hrad Vilém z Talmberka a jeho bratr Jan. Ti ho prodali Smiřickým
ze Smiřic, kteří Rýzmburk ponechali svému osudu.
Rýzmburk byl vypleněn a vypálen za třicetileté války císařskými a později švédskými vojsky.
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I poté byl ale zřejmě provizorně zastřešen. Roku 1698 již
sloužil jako zdroj kamene. K jeho úplné zkáze došlo na
počátku 18. století, kdy byl ze zříceniny vylámán kámen na
stavbu nedalekého zámku v Ratibořicích a roku 1798
vyhlídkový altán v sousedství hradu.
Do dneška se dochovaly jen zbytky zdí, brána a historická
sklepení. Hrad je volně přístupný. Lokalita je ovšem hustě
zarostlá vegetací.

Botanická zahrada léčivých rostlin Hradec Králové
Botanická zahrada léčivých rostlin Hradec Králové je ve vzdušné vzdálenosti 21 km od obce Hořenic.
Botanická zahrada léčivých rostlin je účelovým
zařízením Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v
Hradci Králové, která zabezpečuje pěstování léčivých
rostlin pro pedagogické a výzkumné účely. Zabývá se i
sběrem semen léčivých rostlin pro mezinárodní
výměnu semen. K této činnosti je vydáván Index
seminum. Celková plocha je 2,5 ha (pěstební plocha,
zastavěná plocha, vodní plochy a komunikace).
Ve spolupráci s katedrou farmaceutické botaniky a
ekologie a katedrou farmakognozie zajišťuje podmínky
pro realizaci praktické části výuky předmětů: Farmaceutická botanika, Produkce léčivých rostlin,
Poznávání léčivých rostlin, Toxikologie, Klinická a forenzní analýza toxických látek. Na tomto středisku
jsou také zpracovávány diplomové práce v rámci pětiletého studijního magisterského programu
Farmacie.
Ve všední dny je zahrada otevřená i pro veřejnost

Přehrada Les Království
Přehrada Les Království je ve vzdušné vzdálenosti 18 km od obce Hořenic.
Gravitační přehradní nádrž byla postavená v letech 1910–1919 na Labi z důvodu rozsáhlé potopy v roce
1897. Nádrž slouží jako ochrana před povodněmi a hydroenergetickým účelům. Leží u samoty Tešnov
v katastrálním území Bílá Třemešná,
Gravitační přehradní nádrž byla postavená v letech 1910–1919 na Labi z důvodu rozsáhlé potopy v
roce 1897. Nádrž slouží jako ochrana před povodněmi a hydroenergetickým účelům. Leží u samoty
Tešnov v katastrálním území Bílá Třemešná, 4 km proti proudu od města Dvůr Králové nad Labem, v
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úzkém údolí, jež prochází Kocléřovským hřbetem. Na levém břehu ji lemuje rozsáhlý lesní komplex
Království, zbytek starého hraničního hvozdu, po němž získala přehrada své jméno.
Přehrada je v českých poměrech neobvyklá svým vysoce estetickým stavebním provedením. Celý
soubor staveb je pojednán v romantizujícím, pseudogotickém duchu. Samotná koruna hráze je
doplněna dvěma branami s ozdobnými věžičkami. Domek hrázného, stojící opodál na pravém břehu,
připomíná malý kamenný hrad s dominantní věží s cimbuřím. V současnosti je díky své jedinečnosti
vyhledávaným cílem turistů. Od 3. září 1958 je přehrada i s elektrárnou zapsána jako nemovitá
památka, od roku 1964 je údajně národní technickou
památkou, od 1. července 2010 je národní kulturní
památkou.
Šířka hráze v základu je 37 m a v koruně 7,2 m. Délka
hráze v koruně je 218 m. Maximální výška hráze je 41,1
m, hloubka u hráze je asi 28 m. Nádrž je při zásobním
objemu dlouhá 5,1 km a maximální zatopená plocha činí
85 ha (v běžném provozu 58,6 ha).

Lyžařský vlek Radvanice
Lyžařský vlek Radvanice je ve vzdušné vzdálenosti 42 km od obce Hořenic.
Lyžařský areál Radvanice se nachází v osadě Studénka spadající pod obec Radvanice v Čechách na
severní straně Jestřebích hor
Lyžařský areál Radvanice se nachází v osadě Studénka spadající pod obec Radvanice v Čechách na
severní straně Jestřebích hor v nadmořské výšce cca 550–650 m n. m. Jestřebí hory díky své výšce a
poloze nabízejí kromě možnosti sjezdového lyžování a snowboardingu zajímavé příležitosti pro
běžkaře, a v létě též pro cyklisty a pěší turisty.
V areálu Radvanice jsou k dispozici tři lyžařské vleky. Velký o délce 400 m a s převýšením cca 100 m,
jehož kapacita je 500 osob za hodinu. Střední vlek o délce 170 m byl vybudován na mírném svahu, a
tak je vhodný zejména pro zkušenější děti a začátečníky. Malý vlek pro děti je dlouhý 100 m s
kapacitou 350 osob za hodinu.
Povrch sjezdovky je denně upravován rolbou Kässbohrer. Sjezdovku lze v případě nedostatečné
sněhové nadílky díky umělé nádrži Tyšmároš a systému sněžných děl pokrývat technickým sněhem.
Třikrát týdně se naskýtá možnost lyžování až do večera při umělém osvětlení.
Návštěvníci areálu mohou využít služeb skibaru. Pro návštěvníky jsou připraveny ubytovací kapacity
(tři pokoje). Lze však také využít ubytování v okolí vleku, např. Pension Radvanice. K dispozici je též
půjčovna lyží a snowboardů.
Návštěvníky vleku zcela jistě potěší bezplatné parkovací plochy pro cca 60–70 vozů.
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PŘEHLED VLEKŮ
Název Typ Délka Čas
Teleskopický vlek 200m 01:30
Teleskopický vlek 400m 02:30
Malý vlek – dětský lano 60m 01:00

PŘEHLED SJEZDOVEK
Název Obtížnost Délka Převýšení
Sjezdovka [těžká] 400m 100m
Dršťkomlat [lehká] 700m 100m
Dětský svah [lehká] 150m 30m

Ski Areál Mladé Buky
Ski Areál Mladé Buky je ve vzdušné vzdálenosti 38 km od obce Hořenic.
Areál Mladé Buky leží ve východních Krkonoších, nedaleko města Trutnova a necelé dvě hodiny jízdy z
Prahy.
Areál Mladé Buky leží ve východních Krkonoších, nedaleko města Trutnova a necelé dvě hodiny jízdy
z Prahy. Celoročně otevřený areál nabízí návštěvníkům, zejména těm nejmenším, spoustu sportovního
vyžití, zábavy a adrenalinu.
Díky šířce a profilu tratí nabízí areál lyžařské vyžití rodinám s dětmi i lyžařům hledajícím klidnější svahy
a vleky bez front. Celkem 7 vleků a tří sedačková lanová dráha obsluhující 5,1 km denně kvalitně
upravovaných a zasněžovaných tratí. Mladé Buky lyžařům nabízejí 1 červenou a 6 modrých sjezdovek.
Pro děti je k dispozici kidpark s dvěma vlastními vleky a pojízdným kobercem. Snowboardisté a free
stylisté mohou využít kvalitního snowparku, který je stále modernizován a obsahuje 8 překážek a 3
skoky včetně osmimetrového big air table.
Tratě upravujeme minimálně dvakrát denně rolbou, zasněžování probíhá vždy, když jsou vhodné
klimatické podmínky.
Denně od 18 do 21 hodin si můžete užít večerní lyžování na kvalitně upravených sjezdových tratích.
Každý den jsou v provozu 2 vleky a 3 sjezdové tratě, lanová dráha každý pátek a sobotu. Na večerní
lyžování je také v provozu půjčovna lyží (hned na parkovišti pod sjezdovkou). Zahřát se může v rotundě
Nebíčko či v restauraci Kravín.
Běžkařský okruh
Příznivcům klasického lyžování je připraven 5 km dlouhý běžecký okruh. Projedete se krásnou
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krajinou s výhledem na Krkonoše a užijete si dokonalý sportovní zážitek. Nástup na běžkařský okruh
je u horní stanice lanové dráhy nebo u hotelu Grund Resort.
Bobová dráha Berta
V horních pasážích Vás uchvátí dokonalé výhledy na Východní Krkonoše. Tento typ bobové dráhy
umožňuje celoroční provoz i za nepříznivých podmínek. Dalším nezapomenutelným zážitkem je
večerní jízda na osvětlené bobové dráze.
PŘEHLED VLEKŮ
Název Typ Délka Čas
E – Lanovka Pekelský vrch lanovka 550m 03:30
A – Buky I vlek 576m 03:50
F – Šmejkalka (snowpark) vlek 470m 03:05
D – Rozárka vlek 397m 02:40
C – Buky III vlek 555m 03:45
B – Buky II vlek 555m 03:45
Bobová dráha Berta vlek 1520m 09:00
G – Kidpark Baby lano 45m 00:35
K1 – Kidpark I koberec 50m 00:40
K2 – Kidpark II lano 40m 00:30

PŘEHLED SJEZDOVEK
Název Obtížnost Délka Převýšení
Slalomový svah [těžká] 700m 111m
Buky [lehká] 600m 111m
Kidpark – lanové vleky [velmi lehká] 150m 5m
Kidpark – pojezdový chodník [velmi lehká] 50m 5m
Pekelský vrch – východ [lehká] 650m 110m
Pekelský vrch – západ [lehká] 650m 110m
Šmejkalka [lehká] 600m 85m
Rozárka [lehká] 400m 75m
Mezírka [lehká] 830m 111m
Snowpark [lehká] 500m 85m

Hrad Pecka
Hrad Pecka je ve vzdušné vzdálenosti 31 km od obce Hořenic.
Malebná silueta hradu Pecka dominuje vrchu nad stejnojmenným městysem, v krajině mezi Novou
Pakou a Zvičinou. Hradu se také říká "perla Podkrkonoší".
Malebná silueta hradu Pecka dominuje vrchu nad stejnojmenným městysem, v krajině mezi Novou
Pakou a Zvičinou. Hradu se také říká "perla Podkrkonoší". O přesném založení hradu Pecka chybí
věrohodné materiály, ale předpokládá se, že ho založil před rokem 1322 Budivoj z Pecky, nebo někdo
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z rodu Vartenberků. Každopádně v písemnostech nalezneme zmínku z roku 1322, kde se píše o majiteli
Budivoje z Pecky – ten náležel do rodu pánů z Železnice. Páni z Železnice vlastnili hrad až do roku 1475.
K dalším majitelům patřili páni z Hořic (1475–1515), Škopkové z Bílých Otradovic (1543–1604), Kryštof
Harant z Polžic a Bezdružic (1604–1621), Albrecht z Valdštejna (1624–1627), řád mnichů kartuziánů
(1627–1782) a páni z Trautmanndorfu (1824–1921).
Na začátku 14. století vzniklo gotické jádro s dostatečným pohodlím k bydlení s ochrannou zdí o šířce
4,5 m. Opevnění doplňoval parkán s valem a hlubokým příkopem. Starý palác se rozšířil, tím pádem
původní nádvoří se zmenšilo. Do vnitřní části hradu se muselo po padacím mostě přes příkop. V hradbě
byla vybudována i branka pro pěší návštěvníky. Sklepení pod věží sloužilo jako vězení. Na hradu byla
30 m hluboká studna.
Škopkové z Bílých Otradovic pokračovali ve druhé polovině 16. století s přestavbou v duchu renesance.
Nároky velmožů však nešly moc dobře uskutečnit vzhledem k malému prostoru ve stísněném
středověkém hradu. Z tohoto důvodu se postavily budovy vně hradeb – na parkánech. Prostor mezi
dvěma věžemi vyplnil škopkovský palác s arkádami a bohatým sgrafitovým zdobením – dnes pouze
zbytky základových zdí.
Koncem 16. století se stavěl čtvrtý palác v západní hradební zdi dvoupatrová budova s psaníčkovými
sgrafity zdobenými zdmi byla dokončena za Kryštofa Haranta, proto se nazývá „harantovský palác".
Ten je do současnosti nejzachovalejší částí a vy můžete hradní dominantu vidět z dálky od západu.
Dnes naleznete sgrafitové segmenty a také původní renesanční krb.
Nejvýznamnější majitel hradu Pecka byl Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic. V době jeho života byl hrad
Pecka skutečně pohodlným sídlem. Interiéry renesančního kavalíra, vzdělaného a schopného muže
obsahovaly knihovnu a hudební nástroje. Kryštof Harant byl známý svou vášní pro cestování, literaturu
a hudbu.
Dalším majitelem hradu byl Albrecht z Valdštejna, který jej daroval mnichům kartuziánské řehole,
sídlících ve Valdicích u Jičína. Na Pecce došlo k několika stavebním úpravám pro potřeby mnichů a
převora – vysoká kulatá věž byla snížena (1662), kamenný most se třemi oblouky nahradil padací most
(1710). Roku 1782 byl klášter a řád kartuziánů zrušen a majitelem se stává náboženský fond. O hrad
Pecku ale není zájem a ten pustne a je devastován. Roku 1824 sice panství zakoupil Ferdinand z
Trautmannsdorfu, ale o záchranu neměl zájem. Navíc požár města v roce 1830 zasáhl i hrad a ten
vyhořel. Roku 1834 došlo ke stržení arkád škopkovského paláce. Posléze se Pecka jen více propadala
do stavu zříceniny, což se změnilo až v roce 1940, kdy se prováděly zabezpečovací práce, aby zabránily
úplnému sesutí stavby.
V majetku města Pecka je hrad od roku 1921. Další restaurátorské práce proběhly po roce 1960.
Harantovský palác získal zastřešení a mohla být zde umístěna hlavní expozice hradu. Jako turistický cíl
s prohlídkovou trasou slouží hrad Pecka od roku 1968. Hradní sklepení bylo zpřístupněno v roce 1993
a konají se zde různé výstavy.
Na prohlídkových trasách A a B máte možnost se podívat do sedmi místností v interiéru, na mučírnu a
sklepení. Vše najdete v Harantovském paláci. První a druhé patro obsahuje expozice zaměřené na
dějiny hradu a život a dílo majitele Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic. Také si zde připomenete
renesanci a rané baroko. V jedné z místností si přiblížíte poznání života venkovských lidí v Podkrkonoší
díky expozici zaměřené také na zpracování lnu. Vybavení interiéru je inspirováno zachovaným popisem
pracovny Kryštofa Haranta. Uvidíte tady renesanční nábytek, dobové nástroje, mezi nimi i klavichord
(předchůdce klavíru). Ve druhé místnosti je zřízena renesanční obrazárna s portrétem španělské
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královny Markéty Rakouské. Bývalý rytířský sál
s výstavou sakrálního umění dnes slouží jako koncertní
a oddací síň. Zajímavá je v sedmé místnosti opona
peckovského spolku divadelních ochotníků Tyl z roku
1876. Dále vás bude zajímat černá kuchyně s funkčním
renesančním krbem a ukázka melodií sto let starého
orchestrionu.

Rozhledna – Raisova chata
Rozhledna – Raisova chata je ve vzdušné vzdálenosti 25 km od obce Hořenic.
Raisova chata s rozhlednou se nachází na vrchu Zvičina (671 m n. m.) nedaleko Lázní Bělohrad. Byla
postavena v roce 1904 na místě bývalého hostince.
Raisova chata s rozhlednou se nachází na vrchu Zvičina (671 m n. m.) nedaleko Lázní Bělohrad. Byla
postavena v roce 1904 na místě bývalého hostince. V létě 2009 nechal provozovatel Raisovy chaty pan
Stuchlík prosklenou kopuli opravit a návštěvníkům
je tak opět přístupná.
Výška rozhledny na Zvičině je asi 10 m, vede k ní
65 dřevěných schodů ze vstupní haly Raisovy
chaty.
Z rozhledny, chaty i z nezalesněných míst vrchu
(671m) jsou překrásné výhledy na Krkonoše,
Rýchory, Vrchlabsko, Orlické hory, Kladské hory s
Deštnou, Broumovské vrchy, Kunětickou Horu,
Podkrkonoší a Český ráj.

Zámek Nové Město nad Metují
Zámek Nové Město nad Metují je ve vzdušné vzdálenosti 21 km od obce Hořenic.
Město v pěkné poloze na úzkém skalnatém ostrohu obtékaném řekou Metují v podhůří Orlických hor
jižně od Náchoda s unikátním renesančním náměstím je již od roku 1950 městskou památkovou
rezervací, ke které patří také zámek
Město v pěkné poloze na úzkém skalnatém ostrohu obtékaném řekou Metují v podhůří Orlických hor
jižně od Náchoda s unikátním renesančním náměstím je již od roku 1950 městskou památkovou
rezervací, ke které patří také zámek, bývalý hrad, jehož válcová věž Máselnice je výraznou dominantou
historického centra.
Zámek byl postaven společně s městem, původně jako pozdně gotický hrad, který měl město chránit.
Farní pamětní kniha uvádí, že základní kámen budoucího města a hradu byl položen samotným Janem
Černčickým z Kácova, majitelem panství, dne 10. srpna 1501. Po velkém požáru města v roce 1526 Jan
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Černčický panství prodal Pernštejnům, tehdy významnému a mocnému šlechtickému rodu. Ti začali s
obnovou města i svého nového sídla se záměrem dát jim tehdy moderní renesanční vzhled.
Od Pernštejnů novoměstské panství koupil evangelický šlechtický rod ze Štýrska – Stubenbergové. Ti
dokončili renesanční přestavbu a z panského hradu se stal renesanční zámek. Roku 1624 kupují zámek
Trčkové z Lípy, kterým byl zkonfiskován. Poté panství Nové Město nad Metují obdržel skotský šlechtic,
v té době vrchní chebský strážmistr, Walter z Leslie. Za něj prošel zámek další přestavbou ve své
historii, tentokrát barokní. Především 2. patro zámku bylo vyzdobeno barokními štukaturami a
nástropními malbami s motivy řecké a římské mytologie.
V roce 1802 vymřeli Leslieové po meči. Jejich majetek zdědili Dietrichsteinové a po nich pak další
příbuzné šlechtické rody. Na zámku se však nikdo z nich trvale nezdržoval a ten během 19. století
značně zchátral.
V roce 1908 si novoměstský zámek jako své rodinné sídlo vybral a koupil Josef Bartoň, majitel textilní
továrny v Náchodě, pradědeček dnešního majitele. Po zakoupení zámku Bartoňovými proběhla
poslední přestavba. Ta byla svěřena vynikajícím architektům té doby, Dušanu Jurkovičovi a Pavlu
Janákovi. Ze zámku se stalo moderní sídlo, vyzdobené předními českými umělci 1. poloviny 20. století
ve stylech secese, art deco, kubismu a funkcionalismu. Současně však byla restaurována dochovaná
výzdoba z časů renesance a baroka. Zámek byl také vybaven technickými vymoženostmi, jako je
vodovod, ústřední topení, elektřina, telefon a jídelní a osobní výtah. Díky tomu dnes novoměstský
zámek slouží jako ukázka adaptace historického objektu na moderní bydlení. Bartoňovi zámek vlastnili
do roku 1948. Tehdy byl znárodněn a do roku 1991 ho spravoval stát.
Na severozápad od zámku je terasová zámecká zahrada
italského stylu s dřevěnými stavbami Dušana Jurkoviče,
které byly nedávno obnoveny.
Od roku 1992 je zámek znovu majetkem rodiny BartoňDobenín a je přístupný veřejnosti.
V roce 2008 byl areál zámku vyhlášen národní kulturní
památkou.
Prohlídkové okruhy:
•

ZÁMECKÉ INTERIÉRY

•

OD PŮDY PO SKLEP

•

VĚŽ MÁSELNICE

•

ZÁMECKÁ ZAHRADA

Aquapark Hradec Králové
Aquapark Hradec Králové je ve vzdušné vzdálenosti 21 km od obce Hořenice.
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Aquacentrum v Městských lázních Hradec Králové nabízí řadu atrakcí, ze kterých si jistě vyberete!
Můžete se projet tobogánem, zaplavat si v bazénu, užít si umělé vlnobití, poležet si ve vířivce či horkém
bazénku. V bazénu jsou instalovány vodní trysky a umělý proud.
Aquacentrum v Městských lázních Hradec Králové nabízí řadu atrakcí, ze kterých si jistě vyberete!
Můžete se projet tobogánem, zaplavat si v bazénu, užít si umělé vlnobití, poležet si ve vířivce či horkém
bazénku. V bazénu jsou instalovány vodní trysky a umělý proud.
Doplnit energii můžete přímo v plavkách v baru u vody a bistru nad vodou.
Městské lázně a Plavecký bazén 50 m jsou propojeny chodbou, návštěvníci tak mohou využívat služeb
celého areálu.
Doplňkové služby aquacentra Hradec Králové jsou solária, masáže, kosmetiku, kadeřnictví, pedikúra,
manikúra, modeláž nehtů. Nabídka ubytování o kapacitě 22 lůžek, restaurace.

Aquacentrum Hradec Králové nabízí:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

rekreační bazén s vlnobitím, 30 x 12,5 m
82 m dlouhý tobogán se světelnými efekty
dětský bazén s umělou říčkou a skluzavkou
kruhový bazén s perličkovými lůžky
bazén s podvodními masážemi ve tvaru podkovy
37 °C teplý vířivý bazén
vodní masážní lůžko
wellness vana NeoQi Harmony
letní terasa k opalování
parní kabiny
sauna s venkovním atriem
ochlazovací bazének a ledová studna
bar u vody v bazénové hale, bistro nad vodou

Autokemp Velký Vřešťov, vzdálenost 15 km
Autokemp leží 15 km od Dvora Králové nad Labem a cca 20 km
od Hradce Králové, u Vřešťovského rybníka, který má rozlohu
26 ha. Ubytování je možné ve čtyř a dvoulůžkových chatách,
čtyřlůžkových buňkách, vlastních stanech, karavanech i pod
širákem, samozřejmostí je napojení na elektrickou přípojku.
Před chatkami i buňkami je možnost venkovního posezení,
kde si lze zapálit táborák. Areál je čistý, udržovaný, je vybaven
sociálním zařízením včetně sprch s teplou vodou, několika
stánky s občerstvením a základními potravinami, pískovištěm
pro děti, prolézačkami, plážovým volejbalem, pin-pongovým
stolem i možností zapůjčení šlapadla.
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Koupaliště – autokemp Lanžov, vzdálenost 15 km
Areál Sportovně-turistického zařízení, jehož součástí je vodní nádrž, kemp, občerstvení a několik
sportovišť, se nachází v pěkném prostředí podkrkonošské krajiny v údolí pod Zvičinským hřbetem v
obci Lanžov, odkud je mnoho možností pro cestování. Areál dále nabízí sportovní aktivity jako je
plážový volejbal, antukový kurt, malé fotbalové hřiště, basketbalový koš a pingpongový stůl, pro děti
jsou k dispozici dvě pískoviště, houpačky a kolotoč.

Autokemp Miletín, vzdálenost 21 km
Autokemp se nachází na okraji města Miletín –
rodiště K. J. Erbena, při silnici II. Třídy na trase
mezi Hořicemi a Dvorem Králové nad Labem.
Poloha kempu nabízí možnost mnoha výletů do
blízkého i vzdáleného okolí. Od silnice je kemp
oddělen lesíkem a leží tudíž v klidné zóně s
krásným výhledem na městečko, zámecký park a
na horizontu na pásmo chlumů s nejvyšší horou
Zvičinou.

Koupaliště Dachovy Hořice, vzdálenost 26 km
Pod severními svahy Hořického chlumu leží mezi lesy
rekreační osada Dochovy s hotelem, staročeskou
hospodou a přírodním koupalištěm. Koupaliště se
stylovými dřevěnými kabinami, písečnou pláží (tzv.
slunečními lázněmi) a hřištěm vzniklo v roce 1925
podle projektu profesora hořické sochařsko —
kamenické školy a cestovatele Ing. arch. Karla
Bachury (1878–1961) na místě bývalého
dachovského rybníka.
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Rodný dům K. J. Erbena v Miletíně, vzdálenost 21 km
Rodný dům K. J. Erbena najdeme necelých cca 300 metrů
západně od náměstí za první odbočkou vpravo z hlavní silnice.
Současný dům však není přesně tím domem, ve kterém se K.
J. Erben narodil. Původní dřevěný dům vyhořel při velkém
požáru Miletína v roce 1846.
Následně byl v místě zničeného domu postaven dům
současný z kamene a cihel. V roce 1889 byla slavnostně
odhalena pamětní deska, která nese nápis „Zde se narodil
Karel Jar. Erben L.P. 1811“. Tehdejší slávy se účastnili takové
osobnosti jako Alois Jirásek, Jaroslav Vrchlický a Karel, Václav
Rais. Dnes je v domku Památník, který tvoří dobový nábytek,
rodinné památky, akvarely k Erbenovým baladám od R. Švajdlera.

Sochařský park U sv. Gotharda Hořice 26 km
O tom, že sochařská a kamenická tradice není jen minulostí,
ale živou současností svědčí sochařská sympozia, probíhající
ve městě od r. 1966 (přerušená v letech 1970–1988) dodnes.
Jejich zakladatelem a dlouholetým prezidentem byl ak.
sochař Vladimír Preclík. Místem pracovních setkávání umělců
z celého světa je magické prostředí lomu U sv. Josefa a jejich
výsledkem unikátní sbírka světového sochařství v přírodě
(1966–2000), umístěná na svazích Gothardu a při cestě do
lomu U sv. Josefa. Tzv. Sochařský park U Sv. Gotharda I a II je
sbírkou čítající více než sto pískovcových plastik sochařů z
Evropy, Asie a Ameriky.
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Charakteristika obce Hořenice
Název obce
Typ sídla
Počet částí
ZUJ (Kód obce)
NUTS 5
LAU 1 (NUTS 4)
NUTS 3
NUTS 2
Katastrální výměra
Nadmořská výška
Počet obyvatel
Pošta
Zdravotní zařízení

Policie
Škola
Mateřská škola
Vodovod
Plynofikace
Elektrofikace
Kanalizace

Hořenice
obec
1
547 531
CZ 0523547531
CZ 0523 okr. NÁCHOD
CZ 052 – KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ
CZ 05 - SEVEROVÝCHOD
327.206 ha
266 m.n.m.
Ke dni 31.12.2018
143
ne
ne (jednou za tři měsíce obvodní lékař)
dětský lékař – Jaroměř
zubní lékař – Jaroměř
rehabilitace – Jaroměř
ne
PČR OOP Jaroměř
ne
Jaroměř
ne
Heřmanice, Jaroměř
ano
ano
ano
ano ČOV Jaroměř

Domovní a bytový fond v obci Hořenice dle SLDB 2011
Počet domů

55

Počet obydlených domů

46

Podíl obydlených domů

83,64%

Podíl obydlených domů v ČR

83,40%

Počet rodinných domů

44

Podíl rodinných domů

80,00%

Podíl rodinných domů v ČR

72,18%

Podíl bytových domácností vybavených počítačem a připojením na internet

42,37%

Podíl bytových domácností vybavených počítačem a připojením na internet v ČR 53,00%
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6. Životní prostředí
Stav životního prostředí
Základní data 2018
Počet obyvatel 143,00 počet
Celková plocha území obce 327,21 ha
Výměra orné půdy 286,23 ha
Výměra zahrad 6,49 ha
Výměra ovocných sadů 4,52 ha
Výměra trvalých travních porostů 2,36 ha
Výměra zemědělské půdy 299,60 ha
Výměra lesní půdy 0,18 ha
Výměra vodních ploch 4,07 ha
Výměra ostatních ploch 18,09 ha
Výměra zastavěných ploch 5,26 ha

Struktura využití půdy v obci Hořenice v roce 2017

Zdroj: ČSÚ
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Kvalita ovzduší:
V lokalitě Hořenice není k dispozici stanice, která by měřila kvalitu ovzduší. Přehled stanic v České
republice najdete na mapě.
Prohlédněte si údaje o kvalitě ovzduší v lokalitě Hořenice. Posuzování kvality ovzduší je rozděleno
podle jednotlivých veličin (PM10, NO2 atd.). Celková kvalita ovzduší je posuzována podle nejméně
příznivě hodnocené veličiny. Data jsou měřena na stanicích ČHMÚ a jsou získávána ze systému ISK

Pozemkové úpravy v obci:
Konkrétněji provádění pozemkových úprav, kdy dochází k racionálnímu prostorovému uspořádání
pozemků vlastníků půdy v daném katastrálním území a podle potřeby také k reálnému vytyčení těchto
pozemků v terénu. Realizace plánů společných zařízení, což jsou opatření zajišťující zpřístupnění
pozemků, opatření k ochraně životního prostředí a zachování krajinného rázu, zvýšení ekologické
stability krajiny, protierozní, protipovodňová opatření pro ochranu půdního fondu a vodohospodářská
opatření. Tyto úpravy budou realizovány postupně s výstavbou D 11.
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Výstavba dálnice D11
Životní prostředí může určitě do budoucna ovlivnit výstavba D11. Kde se zvýší kapacita a frekvence
dopravy.
Obec má vypracovaný územní plán.

7.Správa obce
Obecní úřad a kompetence obce
Obec Hořenice vznikla podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů dnem
voleb do obecního zastupitelstva v roce 1990.
Obec vykonává svoje funkce podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Obec Hořenice má jednoho zaměstnance na stálý pracovní poměr. V sezoně zaměstnává na dohodu o
provedení páce zaměstnance na údržbu zeleně. Veřejně prospěšných prací bohužel nevyužívá.
Obec Hořenice spadá pod ORP Jaroměř.
Organizační struktura
•

Obec Hořenice
o Zastupitelstvo
▪ Finanční výbor zastupitelstva
▪ Kontrolní výbor zastupitelstva

Kontaktní spojení a úřední hodiny OÚ:
Úřední hodiny
15:00 - 18:00
pondělí
15:00 - 16:00
středa

47

Hořenice 42
55101 Jaroměř
Telefon: 491 815 326
E-mail: ou.horenice@tiscali.cz
WWW: www.horenice.cz/
ID Datové schránky: xitas4f,
Potřebné úřady v ORP:
Úřad
Stavební
úřad

Finanční
úřad

Matriční
úřad

Úřad práce

Úřad práce

Úřad práce

Úřad práce

Adresa
Městský úřad
Jaroměř –
Stavební úřad,
nám. ČSA 3
55133 Jaroměř
Územní
pracoviště
Jaroměři, 5.
května 121,
55101
Městský úřad
Jaroměř –
Matrika, nám.
ČSA 16, 55101
Úřad práce –
Kontaktní
pracoviště
Broumov, Na
Příkopech 33,
55001
Úřad práce –
Kontaktní
pracoviště
Jaroměř, nám.
Československé
armády 3,
55101
Úřad práce –
Kontaktní
pracoviště
Náchod,
Kladská 1092,
54701
Úřad práce –
Kontaktní
pracoviště Nové
Město nad
Metují, náměstí
Republiky 78,
54901

Kontakty – telefon / e-mail / web
491847111
podatelna@jaromer-josefov.cz
http://www.jaromer-josefov.cz

491844111
podatelna2706@fs.mfcr.cz
http://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organyfinancni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/2706
491847242
podatelna@jaromer-josefov.cz
http://www.jaromer-josefov.cz
950138631
podatelna@na.mpsv.cz
http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/hkk/kop/broumov/kontakty

950138640
podatelna@na.mpsv.cz
http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/hkk/kop/jaromer/kontakty

950138111
podatelna@na.mpsv.cz
http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/hkk/kop/nachod/kontakty

950138650
podatelna@na.mpsv.cz
http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/hkk/kop/nove_mesto_nad_metuji
/kontakty
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Katastrální
úřad

Katastrální
pracoviště
Náchod,
Hrašeho 11,
54701
OSSZ
OSSZ Náchod,
Karlovo
náměstí 2054
54701
Živnostens MÚ Jaroměř –
ký úřad
Obecní
živnostenský
úřad, nám.
ČSA 16, 55101
Soud
a Okresní soud
státní
v Náchodě,
zastupitelst Palachova 1303,
ví
54729
Soud
a Okresní státní
státní
zastupitelství
zastupitelst Náchod,
ví
Kladská 1092,
54701
Hygienická Územní
stanice
pracoviště
Náchod,
Českoskalická 2
54, 54701

491407855
kp.nachod@cuzk.cz
http://www.cuzk.cz/kp/nachod

491401311
posta.na@cssz.cz
http://www.cssz.cz/cz/kontakty/krajska-a-okresnipracoviste/kralovehradecky-kraj/
491847180
kopecka@jaromer-josefov.cz
http://www.jaromer-josefov.cz

491443111
posta@osoud.nac.justice.cz
http://portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=152&j=162&k=1565
491427253
podatelna@osz.nac.justice.cz
http://portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=66&j=76&k=791

491407811
sekretariat@na.khshk.cz
http://www.khshk.cz

Hospodaření a majetek obce
Základní data 2018
Daňové příjmy 14 051,60 tis. Kč
Nedaňové příjmy 130,03 tis. Kč
Vlastní příjmy 14 181,62 tis. Kč
Přijaté dotace 128,88 tis. Kč
Přijaté dotace 128,88 tis. Kč
Vlastní příjmy 14 181,62 tis. Kč
Příjmy 14 310,50 tis. Kč
Běžné výdaje 2 060,49 tis. Kč
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Výdaje celkem 2 060,49 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů 12 250,02 tis. Kč
Srovnání struktury rozpočtových příjmů v období 2009–2018

Zdroj: ČSÚ
Vývoj rozpočtového hospodaření v obci Hořenice v letech 2009–2018 (v tis. Kč)

Zdroj: ČSÚ
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Tabulky použity ze zdroje monitor státní poklady.cz.
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Vývoj rozpočtového hospodaření obce Hořenice v letech 2009–2018 (v tis. Kč)
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Daňové příjmy

1 437

1 514

1 455

1 531

1 775

1 680

1 710

1 885

14 052

Nedaňové
příjmy
Kapitálové
příjmy
Neinvestiční
přijaté dotace
Investiční
přijaté dotace
Příjmy

114

192

165

148

226

177

164

187

130

23

3

9

662

0

6

0

0

0

102

329

61

92

333

89

54

76

129

0

0

0

0

0

7 917

0

0

0

1 676

2 038

1 690

2 433

2 334

9 868

1 928

2 148

14 311

Běžné výdaje

924

1 024

1 363

1 111

1 284

2 073

1 827

2 037

2 060

Kapitálové
výdaje
Výdaje celkem

434

182

90

0

0

6

290

0

1 358

1 206

1 452

1 111

2 073

1 832

2 327

2 060

Saldo příjmů a
výdajů
Podíl
kapitálových
výdajů
Podíl běžných
výdajů
na
celkových
příjmech

318

832

237

1 322

7 795

96

-179

12 250

31,98
%

15,11
%

6,16
%

0,00
%

10
890
12
175
-9
841
89,45
%

0,00
%

0,30
%

12,46
%

0,00 %

55,13
%

50,22
%

80,67
%

45,65
%

55,04
%

21,01
%

94,73
%

94,83
%

14,40 %

Zdroj: ČSÚ
Obec Hořenice nemá žádnou příspěvkovou organizaci.

Bezpečnost obce
Řízení krizových situací řeší obec Hořenice dle krizového a povodňovému plánu. Živelné pohromy
v obci se vzhledem k přívalovým dešťům se v letních měsících objevují. Přesto obec provádí pravidelné
odbahnění potoků. Obec Hořenice je začleněna do integrovaného záchranného systému v Jaroměři.
V případě nebezpečí (zejména živelného), jsou obyvatelé upozorňování rozhlasem, SMS a sirénou.
Kriminalita v obci není, proto obec nepodniká ani žádné kroky k její prevenci. Obec má dohodu v ORP
Jaroměř a vše řeší přestupková komise. Do budoucna by měla do obce zajíždět i městská policie
z Jaroměře. Vše je v jednání.
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Vnější vztahy a vazby
Obec je členem dvou organizací:
•

Mikroregion Hustířanka - http://www.hustiranka.cz

Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Hustířanka byl založen v roce 2001. Iniciátorem jeho vzniku byla
obec Habřina, v současnosti je sídlo svazku v obci Dubenec. Název mikroregionu je odvozen od potoku
Hustířanka, který protéká několika obcemi na tomto území.
Při založení svazku stálo 8 obcí. Většina z nich nebyla do té doby členem žádného sdružení obcí. Obec
Zaloňov byla již při zrodu svazku členem dobrovolného svazku obcí Jaroměřsko. Z nově přistoupených
obcí byly v DSO Jaroměřsko Hořenice, Litíč. Další nově přistoupené obce Kuks a Velký Vřešťov již před
vstupem do Hustířanky byly členem Sdružení obcí Podzvičínsko.
První rozšíření svazku nastalo 19. května 2003, kdy přistoupily obce Hřibojedy, Litíč a Velký Vřešťov. O
dva měsíce později následovalo přistoupení dalších dvou obcí, a sice obce Lanžov a Libotov 26. května
2003. K poslednímu rozšíření svazku došlo 26. února 2004, kdy přistoupily obce Heřmanice, Hořenice
a Kuks.
Svazek obcí Mikroregion Hustířanka má v současné době 16 členských obcí.
Hradecký venkov o.p.s. - http://www.hradeckyvenkov.cz/
Místní akční skupina Hradecký venkov, která vznikla v roce 2007, je společenství občanů, neziskových
organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy (obcí, svazků obcí a institucí veřejné moci),
které spolupracují na rozvoji venkovského území. MAS Hradecký venkov zahrnuje území 64 obcí
ležících západně až severozápadně od krajského města Hradce Králové. MAS Hradecký venkov měla k
31. 1. 2014 celkem 40 členů. Sídlo MAS je v Nechanicích.
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A. Východiska pro návrhovou část
Strategická část plánu rozvoje obce Hořenice vychází z analytické části a SWOT analýzy. Obec je na tom
velmi dobře, je vidět úspěšná dlouhodobá práce vedení obce a postupná realizace investičních a
rozvojových projektů. Obec těží ze své vhodné polohy v blízkosti větších sídel, včetně krajského města.
Obec je upravená, čistá, postupně opravovaná, což jsou další aspekty, které z ní dělají atraktivní místo
pro bydlení. Obec nabízí klidné prostředí v bezprostřední blízkosti přírody. Zvyšující se počet mladých
obyvatel a mladých rodin jen potvrzuje trend stěhování na venkov s možností nalezení bezpečného a
klidného prostředí pro rodiny s dětmi. Obec žije aktivním společenským a kulturním životem – pořádá
se tu značné množství nejrůznějších akcí. Obyvatelé se příliš aktivně nezapojují, což může být, ale také
způsobeno tím, že dosud nenalezli vhodnou oblast pro své zájmy.
Tuto nízkou angažovanost obyvatel a jejich aktivní zapojení do života obce lze rovněž považovat za
jednu z nejslabších stránek obce. Část opatření a aktivit návrhové části je zaměřena právě na snížení
jejího vlivu. Dalšími slabými stránkami je absence prvků občanské vybavenosti a služeb a nutnost za
většinou dojíždět. Tyto slabiny jsou na druhé straně vyváženy aktivním společenským životem, což je
pro pocitovou kvalitu života mnohem důležitější.
Mezi příležitosti řadíme hlavně aktivní zapojení obyvatel do života v obci, jejich získání pro spolupráci
a společné plánování pořádaných akcí. Současně může obec aktivně podporovat nové aktivity, spolky
či skupiny. Obec by měla využít svůj potenciál a přípravou nových pozemků získat nové obyvatele a
zvýšit tak jejich počet. Současně do této oblasti patří i další investice do obecního majetku i prostranství
tak, aby byl zachován krásný, upravený a čistý vzhled obce. Plánovaná výstavba dálnice, která povede
v nedaleké blízkosti obce, může pro obec znamenat příležitost i hrozbu. Vzhledem k tomu, že právě v
nedalekém Rožnově bude sjezd z dálnice na Jaroměř, budou moci obyvatelé profitovat ze skvělé
dopravní dostupnosti Hradce Králové a potažmo Prahy. Sjezd může být také příležitostí pro větší
aktivitu obce v oblasti cestovního ruchu a vzniku nových pracovních příležitostí. Ohrožením pak může
být zvýšená hladina dopravní zátěže, hluku a znečistění životního prostředí.

Dotazníkové šetření:
Dotazníkové šetření proběhlo v letech 2018-2019 výsledky byly vyhodnoceny. S výsledky šetření se
seznámilo zastupitelstvo. Z výsledků jsou patrné tyto požadavky občanů: ve SWOT analýze,
Ukázky výsledků dotazníkového šetření

55

56

A 1.SWOT analýza
Silné stránky
•
•

•

•
•

•

•

Dobrá poloha obce a dopravní dostupnost dojíždět za prací.
Dobrá poloha obce, kde je silnice I. Třídy č.37 na Jaroměř a následně do Hradce Králové.
Výstavba plánované dálnice může být pro obec významnou příležitostí k dalšímu rozvoji, v
katastru obce bude sjezd z dálnice na Jaroměř.
Dobrá poloha obce a lepší dopravní dostupnost a dojezd za prací.
Dobrá poloha obce a dopravní dostupnost dojíždět za prací i za obchodními centry,
zdravotnictvím, školstvím i kulturním vyžitím.
Krátký dojezdový čas do nedalekého Jaroměře či Dvora Králové nad Labem.
Cyklostezka, která vede okolím Hořenic. Příležitost pro cestovní ruch.
Výhodou je cyklostezka ta by mohla obohatit cestovní ruch v obci.
Obec má v majetku budovu OU.
Výhodou je, že obec vlastní budovu OU, kde může do budoucna vybudovat potřebné zázemí
pro občany i samotný OÚ.
Zvyšování kvality života obyvatel prostřednictvím nových služeb, aktivit a aktivní práce pro
obec.
Zvyšování kvality života obyvatel. Vybudovaní nových služeb pro občany.
Stabilní a narůstající počet obyvatel, dobrá dostupnost a společenský život v obci
Obec je aktivní a snaží se udržet společenský život obyvatel.

Slabé stránky
•

•

•

•

•
•

•
•

Výstavba dálnice může být pro obce i hrozbou, a to zejména kvůli negativnímu vlivu na
úroveň hluku či kvalitu ovzduší, zvýšením provozu či dostupnost cyklotras v okolí.
Zhoršení kvality hluku a ovzduší.
Obec nemá pozemky ve svém vlastnictví pro výstavbu RD.
Obec nemá svoje pozemky pro novou výstavbu RD. Proto se nedaří rozšířit obyvatelstvo o
nové mladé rodiny s dětmi.
Není obchod, infocentra a zázemí pro občané například společenská místnost na pořádání
akcí v zimních měsících.
V obci chybí obchod a společenská místnost pro pořádání společenských akcí OÚ je také
nedostačující.
Chybí informační centra pro turisty, celkově propagace cestovního ruchu. Nutno rozšířit
dětské hřiště.
V obci není žádné zázemí pro turisty. Není zde multifunkční hřiště pro děti a odpočinková
zóna pro turisty.
Není propojení cyklostezky Hořenice a Heřmanice. Byla by pak bezpečnější cyklo doprava.
Z bezpečnostních důvodů je nutné propojit cyklostezku obce Hořenice s Heřmanicemi.
Obec nemá pozemky ve svém vlastnictví pro výstavbu RD i potřebné pozemky pro
vybudování většího sportovního areálu.
Najít řešení pro vybudování multifunkčního hřiště.
Obnova veřejné zeleně.
Obec potřebuje obnovit veřejnou zeleň po celé obci.
Výstavba dálnice D11 obava o zhoršení ovzduší.
Obava ze zhoršení kvality ovzduší a životního prostředí po dostavbě D11.
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•

Nedostatek vlastních pozemků pro výstavbu nových RD i další rozšiřování občanské
vybavenosti.
Najít řešení pro možnost rozšíření míst pro sport a rozšíření dětského hřiště.

Hrozby
•

Vylidňování venkova a odliv obyvatel do měst.
Stárnoucí obyvatelstvo stěhování mladých rodin do měst.

•

Nová výstavba
Nedostatek pozemků pro výstavbu nových rodinných domků z důvodu vysoké kvality
zemědělské půdy a její ochrany.

•

Dopravní obslužnost
Omezování lokální autobusové dopravy

Příležitosti
•

Zvýšení angažovanosti lidí na životě obce.
Větší informovanost občanů o společenském dění v obci.

•

Zvyšování kvality života obyvatel prostřednictvím nových služeb, aktivit a aktivní práce pro
obec.
Vybudování nového obecního úřadu s možností společenské místnosti a rozšíření služeb
obyvatelstvu.

•

Aktivní spolupráce mezi obcemi a realizace projektů přispívajících k rozvoji celého regionu.
Členství v Mikroregionu Hustířanka a partner MAS Hradecký venkov.

•

Výstavba plánované dálnice může být pro obec významnou příležitostí k dalšímu rozvoji.
Rozvoj cestovního ruchu vybudovat cyklostezku propojit region.
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B. NÁVRHOVÁ ČÁST
B.1 Strategická vize
Hořenice – Krásná a vybavená obec, kde se lidem dobře žije.
Vize, je představa toho, jak chce obec vypadat v určitém časovém horizontu. Jedná se o představu
budoucnosti obce, jakým způsobem se obec bude měnit a rozvíjet. Strategická vize obce Lánov je
výsledkem předchozích bodů analytické části. K naplnění této vize je stanoveno několik aktivit
shromážděných při projednání analytické a návrhové části.
Obec Hořenice je příjemným a bezpečným místem pro život s fungující technickou a dopravní
infrastrukturou. Obec disponuje vyhovujícími komunikacemi, čistým prostředím, kvalitními přírodními
hodnotami a sportovním a kulturním vyžitím.

B.2 Cíle, opatření a aktivity
Vysoká důležitost

Střední důležitost

Nízká důležitost

Cíl: „Péče o majetek a vzhled obce”
Jednou z velkých předností obce je dlouhodobý rozvoj a průběžné investice do oprav a renovace
stávajícího majetku a výstavba nového. V rámci tohoto cíle bude probíhat další údržba a výstavba
podle dlouhodobého plánu.

Opatření: „Údržba a výstavba majetku obce”
Rekonstrukce budovy obecního úřadu – celková
rekonstrukce a bezbariérové kanceláře.

Od – do

„Rekonstrukce budovy obecního
úřadu – zateplení, bezbariérový přístup,
zasedací místnost.”
Opatření: „Zeleň v obci její obnova”
Obec má jeden z cílů obnovu a rozšíření stávající
zeleně

„Výsadba nové zeleně a obnova
stávající”

Od – do

Odpovědnost

Náklady
(tis. Kč)

-

Odpovědnost

-

-

Náklady
(tis. Kč)

-

Zdroj
financování

Vlastní +
externí

Zdroj
financování

Vlastní +
externí
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Opatření: „Nákup nové zahradní
techniky.”
Obec má nedostačující zahradní techniku, a tak
z dalších cílů je nákup nové dostačující a
modernější zahradní techniky

Od – do

Odpovědnost

„Obnova a nákup techniky na údržbu
zeleně a veřejných prostranství.
Modernizace.”
Opatření: „Rozšíření dětského hřiště o
nové prvky.”

Od – do

-

Odpovědnost

Náklady
(tis. Kč)

-

„Modernizace dětského hřiště
obnova a rozšíření prvků”

Od – do

Obec Hořenice do budoucna počítá s možností
výstavby nového multifunkčního hřiště.

-

Vlastní +
externí

Zdroj
financování

-

Odpovědnost

„Výstavba nového multifunkčního hřiště s
umělým povrchem.”

Zdroj
financování

-

Obnovit a rozšířit funkčnost dětského hřiště.
Nakoupit nové modernější prvky.

Opatření: „Nová výstavba
multifunkčního hřiště”

Náklady
(tis. Kč)

Náklady
(tis. Kč)

Vlastní +
externí

Zdroj
financování

-

Vlastní +
externí
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Cíl: „Počet obyvatel – vytvářet podmínky pro růst obyvatel”
Obec bude usilovat získat pozemky do svého vlastnictví (obecním vlastnictví) a tím i získání nových
obyvatel. V rámci tohoto cíle bude poté realizována příprava na budoucí výstavbu, včetně posílení
technické infrastruktury.

Opatření: „Růst obyvatelstva v Hořenicích”
Obec bude hledat možnost odkoupit nějaké parcely
pro výstavbu nových domů (v soukromém i obecním
vlastnictví) a tím i získání nových obyvatel. V rámci
tohoto cíle bude realizována příprava na budoucí
výstavbu, včetně posílení technické infrastruktury

Od – do

„Najít volné pozemky pro výstavbu
nových RD”

Odpovědnost

-

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

-

Vlastní +
externí

Cíl: „Rozvoj spolupráce mezi obcemi”
Spolupráce se týká zejména Mikroregionu Hustířanka a sdružení Hradecký venkov, jichž je obec
členem. V rámci mikroregionu mohou být realizovány projekty, které by obce samotné nebyly
schopné realizovat, zejména z finančních důvodů. Současně je tu prostor pro koordinovaný rozvoj
území

Opatření: „Podíl na realizaci rozvojových
projektů a celkový rozvoj regionu”
Spolupráce se týká zejména Mikroregionu
Hustířanka a sdružení Hradecký venkov, jichž je obec Od – do
členem. V rámci mikroregionu mohou být
realizovány projekty, které by obce samotné nebyly
schopné realizovat, zejména z finančních důvodů.
Současně je tu prostor pro koordinovaný rozvoj
území.

Odpovědnost

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

„. Vybudovat propojení cyklostezek
napříč regionem”

-

-

Vlastní +
externí

„Najít strategii a nejlepší řešení, jak
nejlépe nakládat s odpadem”

-

-

Vlastní +
externí

Cíl: „Rozvoj a budování infrastruktury obce”
Cílem je zajistit podmínky pro optimální využití, údržbu i rekonstrukce veřejných budov s cílem jejích
dalších využití pro volnočasové zájmy občanů a spolků. Rozšíření a modernizace stávající
infrastruktury.

61

Opatření: „Výstavba chodníku podél I/37”

Od – do

Náklady
(tis. Kč)

Odpovědnost

Výstavba nových chodníků podél komunikace.

-

„Dokončit další etapu nových
chodníků podél komunikace.”
Opatření: „Propojení obcí Hořenice a
Heřmanice cyklostezkou”
Najít možnosti vypracovat projekt na propojení
obce Hořenice s Heřmanicemi v rámci
bezpečnosti cyklostezkou.

Od – do

-

Odpovědnost

„Vpracovat studii a najít řešení na
propojení obce Hořenice s obcí Heřmanice
cyklostezkou”

Náklady
(tis. Kč)

-

Zdroj
financování

Vlastní +
externí

Zdroj
financování

-

Vlastní +
externí

Cíl: „Zajištění podmínek pro efektivní správu obce”
Cílem je zajistit podmínky pro optimální využití, údržbu i rekonstrukce veřejných budov s cílem jejích
dalších využití pro volnočasové zájmy občanů a spolků. Ve spolupráci s dobrovolným svazkem obcí
Mikroregion Hustířanka využití programů k dalšímu vzdělávání zastupitelů a úředníků obce.
Prostřednictvím akreditovaných školících zařízení doplňovat vzdělání vedení obce na všech úrovních.

Opatření: „Podíl na realizaci rozvojových
projektů a celkový rozvoj regionu”
Vybudování navazující sítě cyklostezek napříč
regionem. Pracovat na projektu o odpadovém
hospodářství v rámci regionu. Najít strategii a
nejlepší řešení, jak nejlépe nakládat s odpadem.

Od – do

Odpovědnost

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

Opatření: „Vzdělávání zastupitelů a vedoucích
pracovníků obce”
Obec Hořenice je členem dobrovolného svazku obcí,
který pro své členy zajišťuje také vzdělávací činnost
úředníků obcí i jejich zastupitelů. Prostřednictvím
projektu "Zvýšení profesionality obcí Mikroregionu
Hustířanka formou plánů strategického rozvoje a
Od – do Odpovědnost
zvýšením kvalifikace zástupců obcí" (reg. číslo:
CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007366) je zajišťováno další
vzdělávání dle schváleného plánu. Součástí vzdělávání je
zejména orientace v zákonu o obcích a související
legislativě. Školení vybraných zástupců obcí jsou
směřována k využití v každodenní praxi ÚSC, jako např.
zákon č. 128/2000 Sb. Znalost obecných ustanovení,
rozlišení samostatné a přenesené působnosti obce,

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

62

mandát, práva a povinnosti zastupitele, orientace v
působnosti orgánů obce nebo v pravomocech
zastupitelstva obce, rady a starosty, při majetkoprávním
jednání, zveřejňování nebo kontrola, dozor a neplatnost
právního úkonu jsou základními podmínkami pro
efektivní správu obce.

„Využívat možností projektu pro
vzdělávání zastupitelů a vedoucích
pracovníků obce”

-

-

Vlastní +
externí
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B.3 Podpora realizace programu
Za realizaci programu bude zodpovědný starosta/starostka obce, jež může dále dle svých kompetencí
přiřazovat zodpovědnost za realizaci jednotlivých aktivit dalším zaměstnancům úřadu či členům
zastupitelstva.
Průběžné sledování naplňování programu bude v kompetenci Zastupitelstva obce, především v době
před tvorbou rozpočtu obce. Tento dokument bude také sloužit jako podklad pro tvorbu
střednědobého výhledu rozpočtu a rozpočtu obce.
Základním zdrojem financování aktivit tohoto dokumentu bude obecní rozpočet. U řady aktivit se
přesto počítá s možností využití spolufinancování z veřejných zdrojů (kraje, ČR, fondy EO), případně ze
soukromého sektoru.
Program může být průběžně aktualizován v návaznosti na průběh jeho realizace. Podmětem
k aktualizaci programu můžou být jak vnější okolnosti spojené s nutnou změnou obsahu dokumentu,
tak naplnění některých částí či potřeba stanovit nové cíle. Změny budou probíhat přímo v dokumentu
a s každou jeho revizí budou občané opětovně seznámeni. Aktualizace budou také schváleny
Zastupitelstvem obce. Aktualizace celého dokumentu proběhne nejpozději za dva roky.
Aktuální znění dokumentu bude pro občany vždy dostupné na webových stránkách obce
Program rozvoje obce Hořenic, byl schválen Zastupitelstvem obce na veřejném zasedání dne
11.12.2019.

