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Hořičky
Hořičky
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75 let
75 let

Přejeme životní pohodu a mnoho zdraví do dalších let!
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

„LET“ UPOUTANÝM BALONEM
Toužíte po jistě krásném pocitu vznášet se v koši horkovzdušného balonu,
ale nemůžete zároveň překonat obavy, že spadne do pole, Rozkoše, nebo
že Vás odnese nekontrolovaně někam daleko? Považujete palubní letenku
v hodnotě několika tisíc korun za vyhozené peníze? Splnit svůj dávný sen
si ale můžete přímo na Hořičkách, bezpečně a za zlomek částky.
Níže Vám předkládáme pozvánku, která v mnoha z Vás probudí zájem i
skryté pudy vzduchoplavce.
(mn)
Akci Dřevosochání ve dnech 21. – 22.7.2017 chceme využít i pro jedinečný zážitek, který málokdo
z místních obyvatel absolvoval – let balonem.
O co se jedná?
„Let“ upoutaným balonem znamená, že po vstupu do koše jste vyneseni do výšky cca 25 – 35 metrů a po
rozhlédnutí do okolí balon bezpečně přitáhnou lanem zpět na zem. Nástup a výstup musí být dobře
organizován a cestující se musí rychle a zároveň plynule vystřídat, aby byl balon rovnoměrně zatížen. Aby
bylo možné celou akci naplánovat a úspěšně provést, potřebujeme CO NEJDŘÍVE soupis zájemců, kteří
by chtěli let absolvovat. Samozřejmě počítáme i s tím, že se budou hlásit případní zájemci i na místě,
ovšem pro objednání provozovatele balonu je nutné mít zajištěný dostatečný počet reálných pasažérů.
Nezbytností je zajištění plynulosti celé akce, start každou čtvrthodinu a pravidelný přísun zákazníků je
toho předpokladem. Balon nemůže čekat jako kolotoč na pouti, až se dostaví určitý počet zájemců.
Akce by se konala v sobotu 22.7.2017 kolem poledne a měla by trvat asi 2 hodiny. Zajištění provozu je
finančně sice velmi náročné, ovšem při dostatečném množství účastníků je počítáno s cenou jedné
„letenky“ ve výši cca 50,- nebo 100,- Kč.
Pokud nebude do 15.6.2017 dostatečný počet zájemců, akce se nebude konat. Poslední slovo ale bude mít
samozřejmě počasí.
Evidenci uchazečů provádí paní Volfová na obecním úřadu. Bližší informace: Luděk Rudiš, tel. 603 170 043.
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SLOVO STAROSTY
Byla dokončena silnice procházející Chlístovem a následně měla řada občanů připomínky k provedeným
pracím. Investorem byla Správa silnic Královéhradeckého kraje a obec nemohla rozsah prací nikterak
ovlivnit. Ve zpracovaném projektu na opravu bylo stanoveno odbroušení stávajícího povrchu, provedení
sanací v místech, kde se jevilo nedostatečné podloží a položení nového koberce. Při této příležitosti byla
upravena autobusová zastávka a rovněž byl dokončen chodník u Ernstových položením zámkové dlažby.
Odbor dopravy a silničního hospodářství MěÚ v Náchodě vydal stavební povolení k výstavbě chodníku
podél silnice II/304 v úseku základní škola – Teichmanovi, realizace se uskuteční po prázdninách.
V rámci POV na letošní rok jsme Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje předložili žádost o finanční
podporu na akci „Výměna oken na budově ZŠ 1.stupeň“. Předpokládané náklady jsou ve výši 680 tis. Kč.
Byla nám přiznána podpora ve výši 330 tis. Kč. Na základě poptávky jsme obdrželi od výrobců
plastových oken pět nabídek na zhotovení. Po posouzení z hlediska cenového a získaných referencí jsme
vybrali dodavatele firmu Pramos a.s. Realizace se uskuteční v červenci.
V rámci dotačního titulu „Zřízení místa pasivního odpočinku“ jsme předložili žádost o finanční podporu
na Ministerstvo zemědělství na úpravu prostranství za budovou 2.stupně základní školy a netrpělivě
očekáváme, jak bude naše žádost vyřízena.
Bylo zadáno vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci veřejného osvětlení v trase mezi
Křižanovem a Mečovem.
Několik poznatků o odpadovém hospodářství v naší obci. Systém svozových známek, který jsme
v minulých letech zavedli, se osvědčil, neboť každý si zaplatí svůj vyprodukovaný komunální odpad. Lze
konstatovat, že nás to přimělo třídit odpady vzniklé v domácnosti - někoho více, někoho méně.
Ve sběrných nádobách narůstá množství lehkých plechových obalů, které dříve končily na skládce
s komunálním odpadem, což kladně hodnotíme.
Skládka biologického odpadu na štěpkování nám každým rokem umožňuje si vyčistit zahrady a zahrádky.
Rovněž rozložitelný biologický odpad narůstá. Ten přepravujeme na kompostárnu, kde je následně
upravován, aby byl použit na zapravení do orné půdy. Znovu upozorňujeme, že do tohoto odpadu nepatří
roští, větší kusy dřeva a různé obaly.
Opětovně žádáme občany, aby při odkládaní plastových a skleněných obalů do kontejnerů k tomu
určených nebyl přikládán jiný odpad (již mnohokráte zmiňované autosklo, skla s drátěnou vložkou,
papíry, textil atd.).
Důležité informace:
Pechanec o.p.s. pořádá ve dnech 21. – 22.7.2017 „5. ročník dřevořezbáři s motorovou pilou“.
Obec Hořičky připravuje „Oslavu výročí 660. let od první písemné zmínky o naší obci“ a to ve dnech
19. - 20.8. 2017.
Bližší informace o programu budou následovat v dalších vydáních Hořičského zpravodaje a zveřejnění se
dočkají i dalšími způsoby (internetové stránky obce, vývěska obecního úřadu, v prodejně potravin apod.).
Josef Kačer, starosta
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OKÉNKO ZŠ A MŠ HOŘIČKY: (převzato bez redakčních úprav)

více o škole na www.skolahoricky.cz

Žáci z Hořiček ovládli okresní kolo OVOV
26. dubna se v Polici nad Metují konalo okresní kolo Odznaku Všestrannosti Olympijských Vítězů,
kam naše škola vyslala 8členné družstvo a 13 jednotlivců bojovat v 5 disciplínách – kliky, přeskok přes
švihadlo, hod medicinbalem, trojskok a běh na 1000m nebo dribling. Po loňských zkušenostech jsme měli
jediný cíl – porazit domácí družstvo a výrazně zabodovat našimi výkony. Motivace byla pro naše žáky
jako palivo pro motor. Nastartovali a vyrazili do každé disciplíny s obrovským odhodláním. A že
podmínky byly tvrdé – hod medicinbalem probíhal venku za proletujících sněhových vloček, 1000m se
běželo v dešti. Přesto padaly rekordy. Nakonec jsme cíl splnili a navíc si družstvo ve složení Denisa
Hamříková, Kateřina Hofmanová, Natálie Kovalová, Kateřina Krumpholzová, Dominik Tichý, Šimon
Adam, Ondřej Řehák a Vojtěch Skuhravý připsalo historicky první vítězství a přímý postup do krajského
kola. A protože každý účastník soutěží ve svém ročníku, přivezli jsme i 9 individuálních medailí – 2 zlaté
(Kateřina Hofmanová, Ondřej Řehák), 4 stříbrné (Denisa Hamříková, Hedvika Tylšová, Dominik Tichý,
Vojtěch Skuhravý) a 3 bronzové (Kateřina Krumpholzová, Valerie Čepelková, Valerie Galuščáková). Za
jednotlivce ještě soutěžili: Kristýna Vozáková, Aneta Sýkorová, Monika Dvořáčková, Veronika Pavlová,
Sabina Dvořáčková, Pavla Hoffmanová, Vojtěch Kudera, Filip Vondráček, Vratislav Hejný a Vojtěch
Holas.
Ani na krajském kole v Hradci Králové, které se konalo 23. května za krásného letního počasí, se naši
sportovci neztratili. Disciplín bylo 6 a především zaměřené na atletiku – sprint 60m, skok daleký, hod
míčkem, shyby na šikmé lavičce, leh-sedy a opět volitelný běh na 1000m nebo dribling. V tvrdé
konkurenci 14 družstev byly naše sny o zdolávání osobních rekordů více než splněny. Všichni zlepšili
alespoň 2, Matyáš Adam (který nahradil v družstvu svého nemocného bratra) dokonce 4. A byly
překonány i školní rekordy. A naše největší hvězda? Hedvika Tylšová získala bronzovou medaili.
Tato soutěž však nekončí – pokračuje v září republikovým finále, na které se mohou probojovat ti
nejlepší ze škol při plnění všech 10 disciplín. Vloni si v Brně prožila svoje chvíle slávy Denisa
Hamříková. Tak držte našim malým-velkým sportovcům palce, tvrdě dřou jako profíci!
Mgr. Monika Zelinková, učitelka 2. st.

Ahoj naše nová krásná kuchyňko!
Zaujala jsi místo po naší stařičké kuchyňce, která s příchodem nového roku 2017 utrpěla velké
nezhojitelné rány.
S tebou je jiná spolupráce! Zásuvky se nepropadají o patro níž, dvířka se zavírají téměř sama, u stolu je
pro každého dostatek místa. Jedním slovem nádhera! Doufáme, že i budoucím žákům se budeš líbit tak,
jako nám a vydržíš co nejdéle. Přejeme ti, aby se v tobě pěkně vařilo a peklo a ještě ti přejeme, ať tě naši
následovníci udržují v čistotě a nějací spratci tě nezničí.
Tímto dopisem děkujeme všem, kteří se o tvé zrození zasloužili.
žáci 7. ročníku
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SBĚR STARÉHO PAPÍRU!
Škola organizuje tradiční sběr starého papíru od 19.06. do 22.06.2017 (odvoz v pátek 23.06.2017 ráno).
Papír můžete v uvedených dnech nosit do obou budov školy (od 6,30h do 15h do budovy 2. stupně školy a
od 6h do 17h do budovy 1. stupně školy a MŠ).

Sbíráme noviny, časopisy, směs letáků a ostatní sběr.
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MEZINÁRODNÍ FOLKLORNÍ FESTIVÁLEK HOŘIČKY
Přátelé českého a moravského folkloru Hořičky – Křižanov o.s. za finančního
přispění obce Hořičky již tradičně pořádají folklorní festiválek ve sportovním areálu
u zemědělského družstva a to ve dnech 16. – 17. června 2017 (pátek, sobota).
Doprovodný program: pátek, sobota – flašinety na návsi
Občerstvení: grilované kýty, klobásy, langoše, koláčky, svařák, víno, pivo …
Informační letáček je k dispozici na vývěsce obecního úřadu, v obchodu potravin,
plakátovacích plochách a samozřejmě na internetových stránkách obce: www.horicky.cz
Oficiální program:
pátek
16:30 – stavění májky
18:00 – 21:00 / folklorní program
soubory: Pajtáši
KUD Lazar Hrebeljenovic (Srbsko)
Ondavčanka
Karpaty
Barvínek
21:00 – beseda u cimbálu

sobota
07:00 – zahájení soutěže ve vaření guláše v kotli
„O starostovu vařečku“
09:00 – 11:00 / průběžné hodnocení vařených gulášů
11:30 – prodej a hodnocení hotových gulášů a
vyhlášení vítězů
14:00 – 15:00 / vystoupení dětských souborů
15:00 – 20:30 / vystoupení dospělých souborů
21:00 – beseda u cimbálu
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KŘÍŽOVKA (minulé řešení: Petira, Hrdina, Efler)
Tajenka – příjmení našich současných nebo minulých spoluobčanů
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autor: Luděk Rudiš

11
Vodorovně:

A

A – co (slovensky), dát si pauzu,
ženské jméno
B – ano (italsky), léčka, opak letní
C – římskou číslicí 500, první tajenka
D – pokojová rostlina, dítě sedí, předložka
E – kladná elektroda, zkratka Libereckých
výstavních trhů, špatnosti
F – lidská končetina (krátce), lesní zvířátko,
část vozu
G – SPZ Rimavské Soboty (obráceně), druh
papouška, plocha po kusu vykáceného lesa
H – člen turkického národa, pytlácké
nástrahy, doušek

B
C
D
E
F

Svisle:

G

1 – zkratka československých železnic;
legendární postava, která uzavřela smlouvu
s ďáblem
2 – zkratka oblastního inspektorátu, druhá
tajenka

H

3 – znovu provádět
4 – SPZ Rakovníka, třetí tajenka
5 – asi (básnicky), symetrála, kypění v hrnci
6 – zmrzle, zkratka pionýrské organizace
7 – místnost (slovensky), ztroskotaná loď
8 – zaškub v oku, zkratka České tiskové kanceláře, označení sovětských vojáků
9 – název písmene následující v abecedě po L, úrodné místo v poušti, zkratka elektriky
10 – zkratka místního národního výboru, SPZ Olomouce, čidlo zraku
11 – oslí citoslovce (opačně), domácí mužské jméno, otázka na způsob
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.

© OBECNÍ ÚŘAD HOŘIČKY

4

