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Přejeme životní pohodu a mnoho zdraví do dalších let!
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

KANALIZACE – 3.díl
Za měsíc květen se podařilo dohonit část časového skluzu na budování kanalizačního řadu. Největším
nepřítelem zdárného a rychlého postupu prací je neustále počasí. Promáčená zemina a prosakující voda
stále stěžuje práci nejen stavební firmě při pokládce kanalizačních trub, ale komplikuje i rekultivaci
pozemků po ukončení prací. V současné době z pohledu délky trasy je položena cca jedna třetina
potrubních kanalizačních rozvodů. Během měsíce došlo k dalšímu vytyčení trasy kanalizace. Jsem velmi
rád, že nás v této části trasy nás nečekalo žádné nemilé překvapení ani s hranicemi pozemků, ani s trasou
kanalizačního řadu. Práce na stoce E (Pořadová) proběhly velmi rychle a bez větších komplikací. Chtěl
bych stavební firmě a spoluobčanům poděkovat za dobrou spolupráci.
Stavební firma díky další pracovní skupině započala práce na čistírně odpadních vod v Chlístově. Je to
další zásadní etapa výstavby a rozšíření prací na odkanalizování i do Chlístova. Prosím všechny
„závodníky“ o zvýšenou opatrnost při vjezdu do obce ze strany od Brzic. V této lokalitě bude zvýšený
pohyb nákladních vozidel nejen při výjezdu z prostoru budoucí čistírny odpadních vod, ale jsou započaty i
práce na jednotlivých přípojkách k objektu čistírny z ostatních přilehlých pozemků.
Tento měsíc budou nadále pokračovat práce na výtlaku a gravitační kanalizaci v lokalitě 11 RD. Podle
harmonogramu stavby by ve 24. týdnu mělo dojít k pokládce kanalizace od školy k do prostoru 11 RD. Po
celou dobu prací zde bude nutné dbát zvýšené opatrnosti při průjezdu či průchodu kolem výkopu. Práce na
stoce od RD Borůvkovi k bytovce však ukázaly, že pracovníci stavební firmy jsou velmi ohleduplní a
pokud to je jen trochu možné, po ukončení prací nechají komunikaci vždy průjezdnou.
Protlakem pod vozovkou na trase B (u bývalého koloniálu) se dostávají práce do konečného finále. I na
této stoce budou práce v dohledné době ukončeny. Pevně doufám, že nám počasí dovolí dokončit i stoku
B1 od RD Macháčkovi k RD Vítkovi.
Rovněž byly započaty práce na jednotlivých přípojkách k objektům. Prosím všechny majitele domků,
aby se na vybudované přípojky nepřipojovali. To bude možné až po napojení kanalizačního řadu na
čistírnu odpadních vod.
Na závěr přikládám předpokládaný harmonogram prací na další měsíc (pozn. redakce – harmonogram
je z technických důvodů vložen na druhou stranu přílohy zpravodaje). Děkuji všem za trpělivost při
provádění prací na kanalizačním řadu. Přeji Vám všem, a samozřejmě také stavební firmě, více dní se
sluníčkem a méně těch deštivých.
Jiří Lorenc
starosta
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OKÉNKO ZŠ A MŠ HOŘIČKY: (převzato bez redakčních úprav)

více o škole na www.skolahoricky.cz

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Akce 112
Obyvatelé Hořiček museli dne 22.5.2013 zažít menší šok z toho, že se v jejich obci stalo něco závažného.
Od osmi hodin ráno se sem začala sjíždět policejní, hasičská i záchranářská auta. Nejednalo se však o
žádnou nehodu, ale o "Akci 112", která se konala v areálu fotbalového hřiště pro žáky školy. Protože stále
stoupá počet dopravních nehod se závažnými následky, rozhodlo vedení školy o tom, že by bylo dobré
děti informovat a poučit o všem, co se týká ochrany života a majetku. A tak jsme se společně střídali na
stanovištích dopravní policie, kriminální techniky, civilní ochrany, hasičů i záchranářů. Škoda jen, že
"hoši od dopravky" nebyli trochu razantnější, protože moc dobře víme, že někteří žáci naší školy již
trénují jízdu v terénu nejen na kolech, ale i na silnějších strojích a to i bez řidičského oprávnění. Největší
atrakcí se pak stal hasičský žebřík vysunutý do výšky asi patnácti metrů, na který si odvážlivci mohli
zkusit vylézt. Všichni se ve zdraví vrátili zpět na zem (však také měli za sebou trénink z pouti), i když
někteří, pravda, s poněkud roztřesenými koleny.
A tak se nám středeční dopoledne vydařilo a zase jsme o něco chytřejší. Víme už, že záchrana života není
nic jednoduchého a že ten svůj bychom si měli chránit. Třeba i tím, že se budeme chovat zodpovědně.
Mgr. Věra Šintálová

Rafťáci aneb školní výlet 7. ročníku
Ve středu 15. 5. vyrazili žáci 7. ročníku na školní výlet. Odjeli linkovým autobusem do Libňatova, odkud
pokračovali pěšky přes Svobodné do Havlovic. Cestou se otvíraly krásné pohledy na Orlické a Jestřebí
hory, na Krkonoše s ještě bílou Sněžkou. U havlovické školy čekali již instruktoři s rafty. A z žáků se
postupně stali vodáci. V helmách a barevných vestách byli skoro k nepoznání. Počasí výletníkům opravdu
přálo. Slunečný a teplý den umožnil rychlé usušení namočených svršků.
Sjezd Úpy do Ratibořic trval přibližně 3 hodiny i s malými přestávkami. Po vylodění ve Zlíči se rafťáci
proměnili opět na suchozemce a přesunuli se pěšky na Pohodlí. Tam si opekli špekáčky a načerpali síly na
cestu domů. A pak již zpátky na Hořičky. Díky azurové obloze, rozkvetlým stromům a sportovnímu
nadšení sedmáků šlo o opravdu zdařilý výlet.
Mgr. Iveta Faltová
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SBĚR STARÉHO PAPÍRU!
Škola organizuje tradiční sběr starého papíru od 17.6. do 19.6.2013 (odvoz ve čtvrtek 20.6.2013 ráno).
Papír můžete v uvedených dnech nosit do obou budov školy (od 6,30h do 15,30h do budovy 2. stupně
školy a od 6,30h do 17h do budovy 1. stupně školy a MŠ). Sbíráme noviny, časopisy a směs letáků, ostatní
sběr.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Školská rada ZŠ a MŠ Hořičky Vás srdečně zve na

DĚTSKÝ SPORTOVNÍ DEN pro všechny děti a rodiče
Kdy: v sobotu 15.června 2013 od 14-ti hodin
Kde: Areál pro všechny generace (za budovou 1. stupně a MŠ)

Soutěžní a sportovní disciplíny pro předškoláky i školáky se sladkými odměnami!
Vstupné dobrovolné, zajištěno občerstvení i hudební produkce.
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Jiří ŠIMÁNĚ – věčný skaut a pedagog na hořičské škole
(převzato bez redakčních úprav)

Jako jediný z mála bývalých hořičských skautů jsem se zúčastnil
v sobotu 18.5.2013 v České Skalici odhalení pamětní desky bratra
Jiřího Šimáně – Šípa, s kterým jsem absolvoval dva skautské tábory.
Na akci se sešlo cca 200 občanů. Z celé republiky přijelo jeho 74
žáků z hořičské školy. Tito žáci v dopoledních hodinách navštívili
Hořičky a hlavně „svoje dílo“ Barunčinu vyhlídku. Chtěli se rovněž
podívat do bývalé školy. Zhrozili se dezolátního stavu budovy, do
které se samozřejmě nedostali. Dokonce i po 45-ti letech jsem se
poznal s několika žáky této školy, s kterými jsem byl dříve
v kontaktu.
Jiří Šimáně měl velmi blízký vztah k Hořičkám, kde působil
několik let jako promovaný pedagog ve škole s vadami řeči. Hlavně
inicioval a realizoval za pomoci dětí „z ústavu“ terénní úpravy,
osazení informačních tabulí i laviček. Pamatuji, jak v 60.letech „jeho
děti“ s kolečkem, lopatou a krumpáčem pracovaly se zápalem, aby vzniklo vyhlídkové místo, na které se
později jezdili dívat výletníci z celé republiky i zahraničí (bylo začleněno do turistických tras). V skautské
klubovně jsem mohl zhlédnout několik zajímavých materiálů u budování této lokality. V současné době se
mohou turisté kochat krásným pohledem i z terasy vily Barbora.
Bratr Šimáně byl za svoji skautskou činnost persekuován i pomlouván v novinách. Bránil převodu
získaného skautského majetku na pionýrskou organizaci. Osobně pamatuji, že stany, na které jsme si jako
skauti vydělali (klubovnu jsme měli v bývalé Baťovně – Šklíbovi), jsme museli přenechat pionýrské
organizaci. Musel opustit Hořičky, přeřadili ho na zvláštní školu odkud byl propuštěn, protože stále
uznával skautské ideály a nechtěl je zradit. Zemřel za nevyjasněných okolností 11.11.1975.
Vzpomeňme jeho památku.

Luděk Rudiš

Pozn.redakce: více informací na http://simane.cz.sweb.cz/jiri_simane.htm nebo http://www.skautcs.cz/
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

FEJETON POD ČAROU:
MDD
Tajuplná zkratka neznamená nic jiného než Mezinárodní den dětí. Vzhledem k tomu, že se již slaví
více jak padesát let, jsou první oslavenci v mnoha případech dědečky nebo babičkami. Děti ale v každé
době vědí, že tento den je pro ně výjimečný a rodiče tolerantnější než obvykle. Oslava je v dnešní době,
z pohledu dětí, většinou spojena s nějakým pěkným a nejlépe velkým dárkem. Pro kluka „opravdické
policejní auto na elektriku, co má na střeše barevné majáky, s otevíracími dveřmi a velkým kufrem, kam
se vejde normální fotbalový míč“ a pro holčičku „Bárbínu v životní velikosti, která umí mluvit, vařit,
sama si namalovat oči, zná všechna vyjmenovaná slova, dovede se stát neviditelnou a ve škole napovídat“.
Ne každý rodič je ovšem majitelem zlaté platební karty, ne každý zrestituoval nějaké to feudální sídlo
nebo střední továrničku. V takových případech nastupují jiné dárky, na které s odstupem let nebudou moci
malá dítka zapomenout. „Tati, vzpomínáš, jak jsi mě tenkrát naučil vyrábět píšťalku z vrbového prutu? A
potom jsme šli do cukrárny, do klína mi spadly dva kopečky jahodové zmrzliny a já jsem místo seřvání a
výprasku dostal dva nové! Vypadal jsem, jako kdybych se počůral, ale mně to bylo jedno. Byl jsem
šťastný.“, „Mami, pamatuješ se, jak jsme šly spolu na koupaliště? Doma jsi vypnula troubu i pračku, ten
den jsem nemusela dělat úkoly a ležely jsme až do večera na dece. Víš na které? Přece takové bílorůžové a
byli na ní ty medvídci! A před spaním jsme ještě hráli s taťkou a bráchou Člověče, nezlob se. To bylo
príma!“
Toto jsou ty pravé a nezapomenutelné zážitky, dopřávejme je našim dětem měrou vrchovatou. A pokud
tento fejeton čtou děti, na které se ještě vztahují oslavy MDD? Nebuďte smutní, že jste dostali autíčko
průměrné velikosti, nebo že Bárbína neumí sama vařit. Hodnota dárku se neposuzuje jeho cenou, jednou
to sami pochopíte. ☺
(mn)
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KŘÍŽOVKA

Tajenka z minulého vydání: Vše nejlepší dětem k svátku MDD.

(občané Hořiček – i v minulosti)
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Vodorovně
(autor: Luděk Rudiš)
A – lyže (zastarale); povrchový důl; národ; zkr. zemědělské techniky
B – prchavá látka; lichokopytníci; starší člen rodiny
C – palivo; hudební vydavatelství; mazadlo na hřídele
D – asi (básnicky); zkr. Komunistické strany Slovenska (za totality); zkr. tiskové kanceláře, SPZ Košice
město; předložka; TAJENKA
E – TAJENKA; příslušník asijského národa; břišní zranění při velké námaze; ruský duchovní
F – předložka; daruje; lesní paroháč; srdeční zástava
G – má někoho rád; auta se pohybovala; znovu; cizí ženské jméno
H – mezinár.jednotková soustava; had; citoslovce z dětského zaříkávadla; zn. fosforu; krmit dobytek na louce
I – číslovka; TAJENKA; hudební značka
J – jméno učitele národů; ruská řeka; kancelářská zkratka; jméno z animovaného seriálu
K – vyučuje; honem; popravčí
Svisle
1 – jeden ze tří mušketýrů
2 – tažné zvíře; určitá (slovensky)
3 – zkratka české tiskové kanceláře, španělské ženské jméno; druh pštrosa
4 – z číhané; otázka důvodu
5 – citoslovce kapání; prostor pro koně; zvířecího (severského) paroháče
6 – mužské jméno; záhady; bůh lásky
7 – lepidlo; TAJENKA; slovenská spojka
8 – předložka; citoslovce dětského vybafnutí; malomocenství; mezinárodní značení aut Švýcarska
9 – římskými číslicemi 1000; zkr. komunist. strany SSSR (za totality); výběr; římskými číslicemi 50
10 – doušek; otvory ve zdi; SPZ okr. Karviná; JE
11 – spojka; tedy; souhvězdí; kov
12 – říkal; pobídka; cizí tisková agentura; stará značka radionu
13 – vystoupil na vrchol hory; možnost
využití volného času
14 – jim; přístroje
15 – rusky „ano“; písemná sdělení
16 - zaznamenat
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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 - 222 ks.
Výtisky jsou neprodejné a slouží k bezplatnému informování občanů.
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