HOŘIČSKÝ ZPRAVODAJ
OBECNÍ ÚŘAD HOŘIČKY
www.horicky.cz

ROČNÍK : XVII

červenec 2016

ŽIVOTNÍ VÝROČÍ:
Šolc Oldřich
Teichman Miroslav
Kábrt Josef
Kasnar Josef

Hořičky
Hořičky
Nový Dvůr
Hořičky

88 let
81 let
75 let
75 let

Přejeme životní pohodu a mnoho zdraví do dalších let!
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Obecně prospěšná společnost Pechanec Hořičky ve spolupráci s obcí pořádá 4.ročník akce

PŘEHLÍDKA DŘEVOŘEZBÁŘŮ
S MOTOROVOU
PILOU
15. a 16. července 2016
Místem konání bude již tradičně sportovní areál u zemědělského družstva.
Program:
pátek 15.července
od 9:00 hodin - práce 6 řezbářů
sobota 16.července
od 9:00 hodin – práce řezbářů
14:30 hodin – příjezd čtyř rakouských generálů
(rekonstrukce události z roku 1759)
18:00 hodin – posezení s hudbou SIRIUS
V průběhu sobotního odpoledne další doprovodný program.
Občerstvení zajištěno.
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OKÉNKO ZŠ A MŠ HOŘIČKY: (převzato bez redakčních úprav)

více o škole na www.skolahoricky.cz

Ohlédnutí za školním rokem
Školu opustilo 13 žáků 9. ročníku. Tentokrát nikdo "neopisoval", jinými slovy každý odešel na jinou
školu. Tak tedy čtěte: automechanik, instalatér, tesař, cukrářka, zdravotní asistentka, tiskař, designérka
interiéru, studentka gymnázia, agropodnikatelka, veterinářka, bezpečnostně právní pracovník, kadeřnice,
truhlář.
Předpokládám, že v září nastoupí do 1. ročníku 13 dětí. Do školy by pak mělo chodit asi 120 dětí. Počet
žáků školy se oproti loňsku nezmění.
Náš pedagogický sbor opustila dlouholetá učitelka mateřské školy Jaroslava Žďárská, která se bude v
důchodu plně věnovat roli babičky. Do důchodu odešla rovněž dlouholetá školnice 2. stupně Milena
Kasnarová. Základní školu opustila učitelka 1. stupně Mgr. Kateřina Hanková.
Mateřská škola by měla být od září plná (kapacita školky je 28 dětí).
Ve škole jsme provedli vlastní testování s názvem Malá maturita, u kterého se zapotili žáci 5. ročníku před
příchodem na 2. stupeň. Navíc jsme u prvňáků provedli tzv. pasování na čtenáře v místní knihovně, během
kterého jsme ověřili čtenářské dovednosti prvňáků.
Jako každoročně jsme do chodu školního roku ZŠ a MŠ zařadili mnoho akcí. Z akcí, které proběhly v
Hořičkách, vzpomenu kulturní program žáků při rozsvícení vánočního stromu v obci, přednášky ve škole i
mimo ní (o Taiwanu, Novém Zélandu, o dravcích a sovách, o bezpečném internetu, setkání se starostou
obce, exkurze do místní autodílny a na pilu), drakiádu, karneval, čarodějnický rej či projekty "Co chci
dělat, až budu veliký", "Den pro šikovné ručičky a nožičky", keramické dílny, pečení vánočního cukroví.
Dále nemohu opomenout mikulášskou nadílku, čarodějnický rej, projekt "Ovoce do škol" spojený s
ochutnávkami, komponovaný pořad divadla jednoho herce na letos aktuální téma Karel IV. - otec vlasti.
Netradiční pro žáky byla ukázka obrněného transportéru přímo před budovou školy a návštěva rodilé
mluvčí Kate. Velmi vydařená byla akce "Půjdem spolu do Betléma" a dětem se líbila také návštěva místní
knihovny. Své kouzlo měla "Ledová Praha", návštěva Planetária v Hradci Králové, návštěva taneční
akademie v Úpici či sportovní den v Havlovicích.
Na druhém stupni jsme uskutečnili již tradičně 6 turnajů v rámci ankety Sportovec školy 2016 a žáci v
tělesné výchově plnili disciplíny desetiboje. Asi největší úspěchem školy bylo třetí místo v SOV (Sazka
olympijský víceboj), za které škola obdržela hezkou finanční poukázku na nákup sportovního vybavení
pro školu.
Celoroční soutěž o "Mozek školy" zastřešila veškeré vědomostní a jiné soutěže na úrovni místních a
vyšších kol, umělecké soutěže pak "Umělec školy".
Nechyběly školní výlety po naší vlasti - Pec pod Sněžkou, Potštejn, Hradec Králové, mateřská škola jela
do Broumova a Police nad Metují. Sbírali jsme starý papír, méně pak pomerančovou kůru, byliny, žaludy,
šípky, ... .
Svou tradici mají plavecký výcvik pro předškoláky a malé školáky, 2 lyžařské výcviky či kurz bruslení
pro čtvrťáky. Nezapomínali jsme ani na dopravní výchovu. Žáci navštívili dopravní hřiště v Bělovsi, kde
získali průkaz cyklisty, zúčastnili jsme se dopravní soutěže mladých cyklistů a "Poháru starostů".
A co se děje ve škole o prázdninách? Na zadní (severní) straně budovy 2. stupně již byla vyměněna okna.
Tímto krokem má celá budova nová okna ze všech stran. Nyní probíhá nátěr a oprava omítky poslední
chybějící strany budovy. Budova 2. stupně bude mít po dokončení tohoto kroku kompletně opravenou
omítku pro dlouhá léta. Chybět nebudou ani nezbytné malířské práce v interiéru školy.
Pokud se chcete dozvědět ještě více informací o škole včetně fotografií a videí, navštivte naše webové
stránky skolahoricky.cz nebo facebook. Závěrem přeji všem hezké a klidné léto.
Karel Dvořáček, ředitel školy
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FOTBAL NA HOŘIČKÁCH
Našim fotbalovým reprezentantům na mistrovství Evropy již zahráli valčík na rozloučenou a mohou se
tak alespoň v klidu opět věnovat nákladným opravám svých luxusních vozů, bujarým večírkům, výherním
automatům, nebo vybírání nějakých neokoukaných obrázků pro svá tetování.
Zato skalní reprezentanti hořičského fotbalu, to jsou jiní kabrňáci. Finanční odměny 0,- Kč (ledaže by
našli v zeleném pažitu ztracenou kovovou dvacku), svá auta udržují v provozu s minimálními náklady a
vědí, že jim žádný sponzor nové nekoupí, na pivo v hospodě si musí také ušetřit sami, ALE hrají obětavě,
se zápalem a hlavně nezištně. Nedávno jsem se začetl do jejich internetových stránek a velmi mě potěšilo,
že výše uvedené vlastnosti přetavili ve třetí místo v Ligovém poháru (známý pod názvem HAPO). Radost
jsem měl o to větší, že vím, s jakými personálními i organizačními potížemi pracně sestavují mužstvo.
Požádal jsem tedy kapitána Pavla Merbse, zda by nenapsal několik řádků o průběhu jarní části letošní
sezóny a s potěšením Vám je na tomto místě předkládám.
(mn)
Zní to skoro neuvěřitelně, ale FK Hořičky 07 letos vstoupil do své již deváté sezóny v Havlovické Tropical
lize (HTL). Po odehrané polovině soutěže se nachází na sedmém místě se 17 body, a tak v podzimní části
sezóny bude mít stále o co hrát. Aktuality naleznete na fotbalhoricky.blog.cz, výsledky všech utkání HTL
naleznete na havlovickaliga.webnode.cz.
V neděli 19. června se FK Hořičky 07 zúčastnil Ligového poháru, hraného rovněž jako HAPO,
v Havlovicích. Ve tříčlenné skupině skončil náš tým na druhém místě, když dvakrát podlehl Ležáku Česká
Skalice a dvakrát zdolal Lavinu Červený Kostelec. V utkání o třetí místo porazil Barchovan Libňatov 1:0 a
získal tak pěkné třetí místo na Ligovém poháru, 13. pak v celkové tabulce HAPO.

ZE ŽIVOTA OBCE
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Obecní vlajka v České republice, v Evropě, ve světě. Tak přesně takto zní jednotlivé odkazy
ve fotogalerii na našich internetových stránkách. První vlaštovičky se již v galerii usadily,
ovšem žádné hejno zatím nečekejte. S blížícími se dovolenými bych tedy rád vyzval místní
patrioty, zda by byli ochotni přibalit do cestovního zavazadla i kousek barevné textilie a přispět
tak k šíření věhlasu Hořiček i neobvyklému rekordu. Potom již stačí jen vlajku na nějakém
zajímavém místě rozvinout a stisknout spoušť fotoaparátu nebo mobilu. Rád zopakuji, že
„cestovní“ vlajky v počtu 2ks mají menší formát než ta hlavní a jsou k dispozici na obecním
úřadu. Snímky mohou být z důvodu anonymity samozřejmě i bez tváře cestovatele a lze je
poslat mailem na adresu neumann@horicky.cz s uvedením místa pořízení.
Kurník není jen chlívek pro drůbež, ale také KUlturně Relaxační NÍzkorozpočtový Klub
v Mečově. Místním obyvatelům (a nejen jim) nahrazuje dětské hřiště, kulturní dům, sportovní
areál, hospodu a částečně také poštu, dům sociálních služeb a hudební školu. Bohulibé
počínání tamních dobrovolníků můžete sledovat na www.kapsar.eu nebo nově i na obecních
internetových stránkách – odkaz Z babiččina kapsáře. Zpravodaj vyjde tiskem v okamžiku, kdy
bude většina červencových kulturních akcí již minulostí, tak pouze doplníme, že v pátek 22.7.
zapějí Pěnice z České Skalice písně různých žánrů a v sobotu 30.7. bude beseda o Dakaru
2016. Sledujte web, posun v čase se děje ve vesmíru, v science fiction a není vyloučen ani
v Mečově.
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Blýská se nad ústavem na lepší časy? Otazník za úvodní větou není jediný, který se pojí k
„našemu“ ústavu. Po dohodě s novým majitelem otiskujeme jeho vyjádření k aktuální situaci.
Vážení spoluobčané,
mnozí z Vás jistě již zaznamenali, že v areálu bývalého sanatoria MUDr. Kutíka v centru naší obce je více
živo, než jak jste byli za posledních několik let zvyklí. V loňském roce jsem objekt a přilehlé pozemky
odkoupil od původní majitelky paní Kutíkové a následně započal se základní údržbou zeleně. Na dalších
řádcích si nyní dovolím informovat vás ve stručnosti o plánech, které s objektem do budoucna mám. Mým
záměrem je provést rekonstrukci domu a vybudovat v něm malometrážní bytové jednotky
v bezbariérovém standardu. Tyto budou následně sloužit k bydlení např. osobám v neaktivním věku či
naopak mladým, kteří hledají své první bydlení. Dlouhodobě opouštěný a chátrající objekt tak začne
dýchat novým životem a za zmínku určitě také stojí, že s realizací tohoto projektu je spojen i vznik nových
pracovních míst.
L.Bernášek
Pozn. redakce: Abychom Vám usnadnili hledání odpovědí na další otázky, upřesňujeme, že financování
rekonstrukce by mělo být díky dotacím Ministerstva pro místní rozvoj ČR s názvem Podpora výstavby
podporovaných bytů. V minulých letech se jednalo o následující dotační tituly – pečovatelský byt, vstupní
byt, komunitní dům seniorů a lze očekávat, že podobně tomu bude i v následujícím období (proto ta
zmínka o osobách v neaktivním věku či naopak mladých lidech). Součástí podmínek pro poskytnutí
dotace je i souhlas obce s výstavbou podporovaných bytů ve své lokalitě.
(mn)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

FEJETON POD ČAROU:
TŘÍDÍM, TŘÍDÍŠ, TŘÍDÍME
Neuvěřitelné množství obalového materiálu, který v dnešní době všichni používáme, mě přimělo ke
vzpomínkám na dětství, kdy hlavní roli při volbě obalů hrála nízká cena a jednoduchá i praktická
recyklovatelnost. Základem byly papírové pytlíky různých tvarů i velikostí, ovšem prim hrál pochopitelně
nejrozšířenější svačinový sáček. Ten měl hned několik výhod. My děti jsme ho s oblibou využívaly na tzv.
bouchání. Nebylo nic jednoduššího, než ho pořádně nafouknout, sevřít a vší silou praštit do dna. Zkoušeli
jsme si tak přímou úměru v praxi: čím větší síla, tím větší rána. Na školních chodbách s vysokými,
klenutými stropy jsme zároveň mohli zaznamenat i pěkný akustický jev - ozvěnu. Babičkám se občas
podařilo svačinové pytlíky uchránit před vědeckými experimenty, a tak je pečlivě uhladily a složily, aby
mohly ještě posloužit. Jednou se do nich vložila tabulka čokolády, podruhé sušené bylinky nebo houby a
jindy zase třeba skořápky od vajíček. V každém případě však tyto papírové sáčky končily svou
pozemskou pouť v kamnech, kde společně s třískami/štěpinkami (na Broumovsku se říkalo
dřínky) pomáhaly zatopit. Bezbřehé bylo použití papíru v malých prodejnách potravin - konzumech.
V jedné takové byla kdysi vedoucí paní Ptáčková a odjakživa jsme nespisovně říkali, že jdeme „k
Ptáčkom“, a to i přesto, že se tam mezitím vystřídal další personál. Nezbytnou součástí tamního pultu byly
nařezané papíry, do kterých se balilo kdeco. Tu krájený salám či sýr, jindy na kousek fólie vlašský salát,
příště to zase bylo mýdlo s jelenem nebo uzená makrela. I tyto papírové produkty spolehlivě hořely a díky
mastnotě o to více.
Leč doba se změnila, životní úroveň vzrostla, stejně tak jako nároky zákazníků. Drtivá většina zboží je
balena ve fóliích, plastech, polystyrenech a různých dalších špatně rozložitelných chemických sajrajtech.
Tomu určitě nezabráníme, ale mám neskrývanou radost, jak jsme se na Hořičkách a v místních částech
poměrně rychle a zodpovědně naučili třídit odpad. A navíc jsme si zvykli i na pravidelně organizovaný
odvoz velkoobjemového nebo nebezpečného odpadu, takže doby odložených autoskel jsou, zdá se, pryč,
stejně tak jako srolované linoleum u kontejneru na plasty. Děkuji Vám.
KRÁSNÉ PRÁZDNINY, NÁDHERNÉ LÉTO A PŘÍJEMNOU
DOVOLENOU VÁM PŘEJE OBECNÍ ÚŘAD HOŘIČKY
Redakční uzávěrka čísla je vždy k 25.kalendářnímu dni v měsíci. Připomínky, náměty nebo Vaše názory lze předat na OÚ, nebo je
zasílejte e-mailem na adresu neumann@horicky.cz . Autorem příspěvků označených (mn) je M.Neumann. Počet výtisků - 240 ks.
Výtisky jsou neprodejné a slouží k bezplatnému informování občanů.
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