HOŘIČSKÝ ZPRAVODAJ
ROČNÍK : XX

OBECNÍ ÚŘAD HOŘIČKY
www.horicky.cz

září 2019

ŽIVOTNÍ VÝROČÍ:
Vojtěchová Drahomíra
Medková Marie

Hořičky
Hořičky

89 let
87 let

Přejeme životní pohodu a mnoho zdraví do dalších let!
(mn)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SLOVO STAROSTY
Umístěním kontejnerů na papír nám vnikly problémy s nepravidelným svozem a papír se hromadí mimo
ně. S platností od 1.9.2019 jsme proto uzavřeli smlouvu se svozovou firmou o pravidelném svozu každý
sudý týden ve středu.
Pokud vám vznikne v domácnosti větší množství tohoto odpadu a kontejner bude plný, odložte ho vedle
kontejneru až v úterý před svozem, případně o jeden den počkejte, až bude kontejner prázdný. Při
čerstvém větru je papír nežádoucím způsobem roznášen po nejbližším okolí. Znovu žádáme, rozkládejte
kartonové krabice, aby zbytečně nezabíraly prostor v kontejnerech!
V současné době probíhá oprava komunikace u základní školy 1. stupně – pokládka živičného povrchu
bude provedena v pondělí 9. září. Uvedený den bude tato komunikace zcela uzavřena pro veškerý provoz.
V Mečově bylo pročištěno potrubí dešťové kanalizace, vybetonován záchytný žlab s roštem a křižovatka
cest na Končiny a Slatinu nad Úpou byla opatřena živičným povrchem.
Na místní komunikaci v úseku Gabrielovi - Jiráskovi byl rovněž položen živičný povrch a tím došlo k
odstranění častého vyplavování štěrku na silnici II. třídy v zatáčce, což bylo nebezpečné zejména pro
motocyklisty.
U hřbitova upravujeme terén pro přemístění kontejnerů na tříděný odpad. Stávající umístění u prodejny
narušuje vzhled obce a láká k odkládání odpadu i projíždějící přespolní chalupáře, podnikatele apod.
Jednáme s Diakonií Broumov o umístění kontejneru na použitý textil.
V pondělí 23.9.2019 se uskuteční zasedání zastupitelstva obce v budově obecního úřadu od 18.00 hodin.
Program bude s předstihem zveřejněn na úřední desce i internetových stránkách obce.
Josef Kačer
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ohlédnutí za prázdninovou činností Pechance
13.7.2019 – Dřevořezbáři s motorovou pilou
27.7.2019 – Sportovní odpoledne s lezeckou stěnou
10.8.2019 – Malé pivní slavnosti
Musíme konstatovat, že jako pořadatelé jsme poněkud zklamáni malou účastí našich místních obyvatel.
Klademe si otázku do budoucna: „Pořádat nebo nepořádat?“
28. 9. 2019 se nebude konat plánované Jablíčko a švestkobraní, náhradou je 21.9.2019 autobusový zájezd,
viz pozvánka na další straně.
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Obecně prospěšná společnost
PECHANEC
Vás srdečně zve tentokrát na výletní akce:
14. září 2019 – CELODENNÍ ZÁBAVA VE
FAJN PARKU u Chlumce nad Cidlinou
Dokonalé vyžití pro děti, rodiče tak mohou strávit příjemný,
bezstarostný den.
Odjezd od obecního úřadu v Hořičkách v 9:00 hodin, návrat přibližně v 17:30 hodin.
Doprava autobusem, jízdné – dospělí 150,- Kč, děti 50,- Kč.
Nejvýhodnější vstupné je pro skupinu nad 20 osob: 240,- Kč/osoba.
Závazné přihlášky do 5.9.2019 na obecním úřadu (Dana Volfová – tel. 775 083 401) nebo v prodejně
(Pavlína Janischová – tel. 776 616 249).
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

21. září 2019 – BEZDĚZ, MÁCHOVO JEZERO, DOKSY, MLADÁ BOLESLAV
Odjezd od obecního úřadu v Hořičkách v 6:00 hodin, návrat přibližně v 19 - 21 hodin. Svačinu s sebou.
Program:

- prohlídka hradu Bezděz (pěšky k hradu a zpět cca 1,4 km)
- Máchovo jezero: v 11:30 hodin vyhlídková okružní plavba kolem jezera (trvá 40 minut a
loď bude jen pro naši skupinu)
- po plavbě oběd v Doksech, možnost výběru z několika restaurací (hotel Heller, restaurace
Kočí, U Bílé labutě, hotel Grand, restaurace 4 tuna)
- pro zájemce s dětmi možnost prohlídky Labyrintu strašidelných pohádek na zámku
v Doksech
- Mladá Boleslav: v 15:30 hodin Škoda Muzeum (muzeum i depozitář)

Závazné přihlášky do 13.9.2019 na obecním úřadu (Dana Volfová – tel. 775 083 401) nebo v prodejně
(Pavlína Janischová – tel. 776 616 249).
Minimální počet účastníků je 32, cena zájezdu 280,- Kč, záloha 200,- Kč.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RŮZNÉ
Charitativní pečovatelská služba. V záplavě žádostí o zveřejnění poskytování různých služeb
nebo zboží morálně vítězí na celé čáře nabídka poskytování charitativní pečovatelské služby
Oblastní charitou Náchod. S přibývajícím věkem každému z nás stále častěji vytane na mysli
Nerudova báseň Dědova mísa a nabídka pomoci při zvládání péče o vlastní osobu, při osobní
hygieně atd. tak získává hlubší význam. S pochopením nezištně zveřejňujeme zaslaný letáček.

(mn)
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OKÉNKO ZŠ A MŠ HOŘIČKY: (převzato bez redakčních úprav)

více o škole na www.skolahoricky.cz

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Školní rok 2019/2020 jsme zahájili s počtem 133 žáků (což je o 11 žáků více než loni). Škola bude mít
premiérově ve své historii 9 tříd, což bylo umožněno přípravou na dlouho avizovanou reformu
financování školství a příznivým počtem žáků ZŠ.
Personál školy zaznamenal mnoho změn. Na místo paní Mgr. Jany Pichové nastoupila Mgr. Stanislava
Rückerová, na místo paní Mgr. Pavlíny Prudilové nastoupila MgA. Lenka Magová, v nově vzniklé třídě
prvního stupně bude třídní učitelku vykonávat Mgr. Michala Hejčlová. Řady asistentek pedagoga posílí
Bc. Iva Ulichová, další asistentkou pedagoga bude Helena Čepelková.
Do 1. třídy nám nastoupilo 19 prvňáčků a jejich třídní učitelkou je paní Mgr. Lenka Hejková. Na konci
roku odešlo na střední školy pouhých 8 deváťáků. Několik dětí ještě nastoupilo do jiných ročníků.
Letošní prázdniny se opět nesly ve znamení různých oprav a vylepšování. Zásadní změnou byla
komplexní rekonstrukce sociálního zařízení pro chlapce i děvčata v přízemí budovy 2. stupně ZŠ. Sociální
zařízení je nyní moderní a žáci budou určitě hned raději chodit do školy.
V budově 2. stupně byla vymalována a opravena 6. třída, na 1. stupni byla provedena úprava nově vzniklé
třídy (nové lavice, tabule, katedra, výmalba, nábytek).
Od září 2018 jsme zapojeni do projektu EU s názvem Šablony II. Jedná se 2 letý projekt, který vstoupí v
letošním školním roce do své druhé poloviny.
MATEŘSKÁ ŠKOLA
Během letošním hlavních prázdnin byla školka v provozu do 12.7., poté byla 6 týdnů uzavřena a její
provoz byl obnoven 26.8.
Školku bude letos navštěvovat opět 28 dětí, školka je tedy plně naplněna.
Personální obsazení školky zaznamenalo změnu. Ve školce bude fungovat během dopoledne školní
asistentka Olesya Kuzan, která nahradila Helenu Čepelkovou (ta bude fungovat v letošním školním roce
ve škole základní a ve školní družině).
Během letošních prázdnin proběhlo v mateřské škole malování. Školka vypadá nyní velice hezky a
příjemnou atmosféru dotváří i nový nábytek.
Zápis pro školní rok 2020/2021 proběhne v první polovině května 2020 (přesný termín bude uveden s
předstihem na webu školy).
ŠKOLNÍ DRUŽINA
Letos zaznamenala změnu i školní družina. V souvislosti s již zmiňovanou reformou financování jsme
otevřeli 3 oddělení (dříve byly oddělení 2).
Mgr. Karel Dvořáček, ředitel školy
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

REPORTÁŽ PSANÁ NA KAMČATCE (převzato bez redakčních úprav)
Kamčatka - 6. díl: Noční obloha a výšlap na vulkán
Cestovní kancelář měla smluvně zajištěnou boudu (dřevěný objekt), která se používala jako kuchyň i
jídelna, popřípadě jako společenská místnost.
Po obědě jsme vyrazili na 4 hodinovou túru po okolí. Vzal jsem si návleky na boty, protože bych jinak
všudypřítomný sopečný prach a popel měl v pohorách. Místy jsme šli po hřebeni skály, museli jsme si
dávat pozor na silný nárazový vítr, který by nás mohl srazit z úzkého hřebene do příkrého srázu. Přelezli
jsme vrchol skalního hřbetu, sestoupili do lávového pole, abychom našli místo, z kterého před několika
lety vytékala láva. Z několika otvorů tak stále vyvěral teplý vzduch. Saša, aby nám demonstroval, jak je
vzduch horký, sehnal kus dřeva, dal ho nad otvor a ve chvíli dřevo od horkého vzduchu vzplálo. Při této
odpolední procházce jsme zdolali převýšení cca 600 metrů.
Kolem 19 hodiny jsme se vrátili. Večeři měla Áňa - naše kuchařka - připravenou jako obvykle na vysoké
úrovni, a to i v takovémto případě, kdy musela vařit na plynu v primitivních podmínkách. Později jsme
na stejném místě probírali přípravy na další den, kdy jsme měli vyrazit na vrchol Tolbačik Ploskij, do
výšky 3.200 metrů nad mořem.
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V noci, i když pode mnou byla karimatka vysoká přibližně 1,5 centimetru (ale na pěkně nerovném terénu),
jsem si uvědomil, že na spartánské nocování pod širákem jsem si odvykl. Vše mě tlačilo, ale noc proběhla
uspokojivě. Akorát, vzhledem k mému věku, jsem se aspoň jednou v noci probudil a šel se podívat, jaké
je venku „počasí“. Fantasticky jasná obloha plná hvězd. Teprve tady si člověk uvědomí to, co v civilizaci
nevidí. Je to kvůli tomu, že osvětlení a světla, která jsou všude kolem nás, neumožňují vidět právě to, co
člověk může vidět na osamělých místech. Říká se tomu světelný šum nebo světelné znečištění.
Nejkrásnější pozorování takovéto oblohy jsem ale zažil na ostrově v Kostarice. Plochý ostrov, elektrika
neexistuje, obloha je vidět od jednoho obzoru přes celých 180 stupňů. Tak tam jsme po večeři šli na
nejvyšší bod ostrova a pozorovali nebe. I když nebyl úplněk, světla bylo tolik, že by se tam dalo číst přímo
v přírodě i o půlnoci. Pouze v této lokalitě bylo nebezpečí, že až se budeme vracet do budovy, kde jsme
spali, šlápneme na nějakého hada, protože tam mělo být podle informací hadů hodně. Na druhou stranu
jsem se vnitřně uklidňoval, že na ostrovech hadi nejsou.
Vraťme se ale na Kamčatku. Zima nebyla vůbec, takže spacák, který jsem si vezl, mi bohatě stačil a
nemusel jsem použít ani bavlněnou vložku.
Po probuzení ráno jsme vylezli ze stanu trochu rozlámaní, ale po několika tělocvičných úkonech se nám
tělo srovnalo do provozuschopného stavu. Stan byl úplně promočený od rosy, ale díky tomu, že to byl
dvojvrstvý stan, se tato vlhkost na naše věci ve stanu nedostala. Fantasticky jasná obloha nás natěšila na
nadcházející výstup.
Po teplé snídani jsme dostali balíček k obědu. Nastoupili jsme do gruzoviku, který nás přiblížil asi 1 km,
abychom se nemuseli v prašném prostředí zbytečně brodit před náročným výstupem. Jelikož jsem zvyklý
chodit dosti svižným tempem, držel jsem se se Sašou v čele skupiny. Cestou ještě v relativně rovném
terénu jsme míjeli stan jednotlivce, který vyrazil nahoru již v předchozí den a cestou si udělal tábořiště o
něco výše, než byl náš tábor, kde přespal. V průběhu výstupu jsme několikrát čekali na opozdilce, kteří
vysokému tempu Saši nestačili. Problém měli právě tito opozdilci, protože sotva dorazili ke skupině na ně
čekající, tito se zvedli a šlo se dál. Neměli možnost si vůbec odpočinout.
Asi po 4 hodinách jsme se domluvili s čtyřmi kolegy a hlavně se Sašou a Romanem na změně
programu. Výkon 3.100 m n. m. by byl hoden obdivu, ale v takovémto tempu, kdy člověk musel koukat
hlavně pod nohy, aby špatně nešlápl, a zároveň pospíchat, aby se stihl do noci vrátit, jsme udělali změnu.
Budeme se radši kochat pohledem po krajině při pomalejší chůzi.
Rozdělili jsme se. Větší skupina pokračovala v chůzi vstříc neznámu na vrchol, naše menší, kde jsem
zůstal i já, v klidu zasedla na vulkanické skály, poobědvala balíček a pomalu se vracela zpět. Místy jsme
odbočili na prohlídku nějakého uskupení skal. Cestou jsme potkali onoho samotáře, který přespal ve
stanu, a kterého jsme viděli dříve při cestě nahoru. Teprve kolem poledne balil a pokračoval ve výstupu.
Poklidným sestupem jsme kolem 14 hodiny dorazili zpět do tábořiště. Vítr se mezitím uklidnil a sluníčko
nás vybídlo k relaxování i opalování.
Druhá skupina dorazila zpět až po dvacáté hodině. Dorazili ke kráteru, který obešli a vzápětí se vraceli,
aby za světla došli do tábora. Jen Kamila měla malý problém. I když si vzala na cestu již několikrát
prověřené a vyšlápnuté boty, udělal se jí na obou nohách puchýř, který léčila celý zbytek cesty. S Mirem
jsme se dohodli, že jsme udělali dobře, protože jsme si celý den užili lépe bez stresu, že se do tmy
nevrátíme zpět.
V noci jsem se probudil rachotem jako o silvestrovské noci. Myslel jsem, že nějaká skupina vodkou
posílených turistů si pro zpestření pouští rachejtle. Teprve ráno jsem zjistil, že to nebyly rachejtle, ale
patrony proti medvědům. Tábor totiž v noci navštívila medvědice s medvídětem a hledala něco na zub.
Dobývala se do kuchyně. Hlídači ji zaregistrovali a zahnali jí dále od tábora. Ještě že jsem to nevěděl.
V noci jsem se šel podívat ven dokonce 2x.
Další ráno, po stejně prožité noci na nerovném terénu, se nám podařilo usušit stan, který byl promočen
opět od rosy. Ranní sluníčko mělo takovou sílu, že než jsme se nasnídali, tak během půl hodiny jsme ho
mohli skládat, protože byl na 100 procent suchý.
Luděk Rudiš
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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