HOŘIČSKÝ ZPRAVODAJ
OBECNÍ ÚŘAD HOŘIČKY
www.horicky.cz

ROČNÍK : XV

červen 2014

ŽIVOTNÍ VÝROČÍ:
Borůvková Helga
Možiš Josef
Luštincová Marta

Hořičky
Křižanov
Mečov

86 let
84 let
70 let

Přejeme životní pohodu a mnoho zdraví do dalších let!
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

KULTURNÍ REVOLUCE
Celý červen bude ve znamení rozličných kulturních akcí. Ze všech stran se na mne valí letáky, pozvánky a
různé propagační materiály s prosbou, zda by náš zpravodaj a internetové stránky nemohly vytroubit do
světa tyto radostné noviny. S potěšením tak činím.








První červnovou vlaštovičkou je vyhlášená hořičská pouť, na kterou chodívali již naši dědové a
babičky. Přijďte také, svolejte široké příbuzenstvo. Využít k tomu můžete speciální pozvánku,
která je na elektronické úřední desce. Termín: 7.- 8.června.
Hned následující sobotu se pupkem světa nebo středem vesmíru stane mečovský KURNÍK
(KUlturně Relaxační NÍzkorozpočtový Klub), kde zahajují sezónu s programem „Písně lidu
prostého“. Magnetem jistě bude harmonikář Olda Zelený. Více informací získáte na
www.horicky.cz (část Úřední deska) nebo na www.kapsar.eu. Termín: 14.června.
Na svou premiéru netrpělivě čeká mezinárodní folklorní festiválek a staročeské trhy. Uvidíte,
co jste ještě neviděli, uslyšíte, co jste ještě neslyšeli. U toho prostě musíte být! Sportovní areál
u zemědělského družstva na Hořičkách bude praskat ve švech. Otázka, kde hledat pozvánku, je
zbytečná. Na naší internetové úřední desce a na www.folklorhoricky.cz. Termín: 21.června.
O tom, že ani poslední červnovou sobotu nemusíte trávit mytím nádobí nebo sečením trávy,
Vás přesvědčí hudební skupina Comeback v rámci akce „Škola končí, prázdniny jsou tu!“
Mnohé z nás jistě nepřekvapí, že se rozlučka bude odehrávat u neúnavných Mečováků
v Kurníku. Otázka na umístění informací je opět zbytečná... Termín: 28.června.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________




S předstihem oznamujeme i červencové akce. Tradiční je samozřejmě hasičská soutěž
5.července a po velkém úspěchu v loňském roce se nelze než těšit na 2.ročník přehlídky
dřevořezbářů s motorovou pilou ve dnech 18. a 19. července.
Poslední pozvánka je spíše ze sportovního odvětví. Středisko volného času Bájo v České
Skalici ohlásilo jako novinku cvičení PILATES. O více informací si můžete napsat na adresu
infp@svcbajo.cz nebo formou SMS na tel. č. 604 187 325.

Omlouvám se všem, kteří nemají přístup k internetu a nemohou se tedy ihned dostat k výše uvedeným
pozvánkám. Jejich objem je příliš velký, abychom je vkládali do zpravodaje. Samozřejmě však budou
umístěny na úřední desku u obecního úřadu nebo do prodejny potravin.
(mn)
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OKÉNKO ZŠ A MŠ HOŘIČKY: (převzato bez redakčních úprav)

více o škole na www.skolahoricky.cz

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zahraniční zájezd
Hořičky, středa 9. dubna 14:00 – mohutné kapky deště smáčí postavy táhnoucí cestovní tašky plné
řízků. Žlutý autobus rychle pohltí 6 žáků a jednu p. učitelku. Dveře se zavřou a aprílové počasí je
minulostí. Společně se žáky z České Skalice vyrážíme na studijní zájezd „Za kulturou Anglie a Francie“.
První zastávkou je sluncem prosvícená metropole Francie – Paříž. Ještě v ranním oparu se nám
zjevuje katedrála Notre-Dame, gotický skvost známý z románu o hrbatém zvoníkovi Qasimodovi a krásné
cikánské tanečnici Esmeraldě. Procházíme starobylou Latinskou čtvrtí se světově proslulou univerzitou
Sorbonna. Metrem se přesouváme na Montmartre – čtvrť pařížských bohémů. Stejně jako filmová hrdinka
Amélie posloucháme šansonovou píseň nesoucí se přeplněným vagónem. Na nejvyšším místě září
sněhobílá stavba v byzantském stylu – bazilika Sacré-Coeur. Odtud je rozhodně nejkrásnější pohled na
Paříž. Během hodiny se výhledy obrátí a z Eiffelovy věže se díváme na výšinu Montmartre. I když
nemáme čas vyjet do nejvyššího patra 321 m vysoké rozhledny, celým tělem nám proudí slastný pocit, že
stojíme na bezesporu nejznámějším symbolu Paříže. Přímo pod Eiffelkou nastupujeme na palubu lodě
plující po řece Seině až ke světoznámému muzeu Louvre s průhlednou vstupní pyramidou. Voda v
okolních fontánkách znamená příjemné osvěžení a ochlazení sluncem červenajících obličejů a ramen.
Ještě se projdeme krásně udržovanými Tuilerijskými zahradami a odjíždíme z tohoto úchvatného
historického města.
Další den brzy ráno opouštíme kontinent tradiční cestou = trajektem přes kanál La Manche, a tak
první, co z ostrovního království spatříme, jsou bílé útesy doverské v ranní mlze. Cestou na jih se mlha
rozpouští a my míříme k moři do měst Hastings a Brighton. Fascinující rybářské městečko Hastings je
známé díky unikátním vysokým dřevěným věžím, ve kterých se dosud suší sítě. Čerstvě ulovené ryby na
ledem pokrytých pultech stánků vyburcují naše chutě na typicky britské jídlo „Fish and Chips“ čili rybu a
hranolky. Nejznámější stavbou přímořského letoviska Brighton je Královský pavilon, na první pohled
jako vystřižený z orientálních pohádek – cibulkovité věžičky, minarety a bohatě zdobené fasády. Kdo
zažil pouť v Hořičkách, dovede si představit 512 m dlouhé viktoriánské molo Brighton Pier, které je plné
hracích automatů, adrenalinových atrakcí a stánků nabízejících cukrovou vatu, zmrzlinu a jiné
cukrovinky. Poněkud klidnější atmosféra vládne v mořském akváriu, kde nám nad hlavou proplouvají
žraloci a rejnoci v dokonalé iluzi volného moře.
Po noci strávené v rodinách jamajské komunity na předměstí Londýna (To byly zážitky! Od
strohého přivítání v domě „Zout a čekat“, připomínající spíše německou pohostinnost, po typicky
jamajskou výřečnost s kadencí slavného českého kulometu.) se blížíme do centra britské metropole.
Začínáme studiem života dinosaurů v Přírodovědeckém muzeu. Naše děti mohou londýnským školákům
jen závidět. Součástí výuky jsou totiž pravidelné návštěvy muzeí a galerií v duchu Komenského „školy
hrou“. Prostranství před Buckinghamským palácem – sídlem královny Alžběty II., je obleženo davy
turistů toužících vidět střídání stráží. My přicházíme pozdě, ale slavnostní paráda ještě pokračuje hudbou
vojenské gardy v typických černo-červených uniformách. Míříme směrem k Whitehallu – areálu vládních
budov, kde sídlí většina ministerstev. A máme štěstí, právě probíhá střídání stráží jízdní královské gardy.
Sídlo premiéra na Downing Street 10 je skryto za kovovou bránou a hlídáno stráží a přímo naproti se
protestuje proti ruské invazi na Krym. Z majestátních budov parlamentu dodnes čiší imperiální sláva a
mohutný zvon Big Ben bije přesně každou hodinu. To už přecházíme Temži k obrovskému kolu a těšíme
se na Londýn z výšky 135m. Kvůli dlouhému čekání si další královské sídlo – Tower prohlížíme pouze z
paluby lodě, která nás unáší po řece Temži do Greenwich. Slavný most Tower Bridge tedy nepřecházíme,
ale podplouváme. V Greenwich prochází nultý poledník rozdělující zemskou kouli na západní a východní
část a udává se tu světový čas. Naše putování zde končí a naše unavené tělesné schránky padají na
sedačky autobusu.
Vzpomínky ve fotografiích uloženy, otázka „Proč se učím anglicky?“ zodpovězena, tak ještě
prozradit zážitky spolužákům, aby se mohli těšit na další zájezd. I toto se povedlo v pátek 2. května, takže:
„See you soon, Great Britain!“.
M. Zelinková, učitelka 2. st.
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Žáci naší školy si zasportovali s Vavřincem Hradilkem
Ve středu 21.5.2014 k nám na Hořičky do areálu u fotbalového hřiště přijel Vavřinec Hradilek. Nepřijel
sám, doprovázela ho tzv. olympijská hlídka. Naše škola se totiž zapojila do Olympijského víceboje (v
rámci projektu Česko sportuje) a byli jsme vyhodnoceni jako jedna z nejlepších škol v republice a vyhráli
jsme "jeden den s olympionikem". Ve víceboji, který žáci plnili v rámci tělesné výchovy, šlo kromě
velkého nasazení také o co nejvyšší zapojení žáků a nám se jich podařilo zapojit téměř většinu.
Návštěvu olympijské hlídky moderoval Ondřej En.Dru Havlík (známý z televize či YouTube), nechyběl
maskot ze Čtyřlístku Fifinka, fotografové, štáb, zástupce Českého rozhlasu HK (v pátek o návštěvě vysílal
ČRoHK) a hlavně přijel vodní slalomář Vávra Hradilek s bývalým reprezentantem v severské kombinaci
Ladislavem Ryglem starším. Zážitkem bylo měření sil s Vávrou Hradilkem ve člunkovém běhu (to je běh
na 4x10m) a ve skoku z místa. Naši školu v tomto zápolení reprezentovali vybraní žáci. Na závěr návštěvy
nechyběl prostor na diskusi, autogramiádu a viděli jsme i stříbrnou olympijskou medaili Vávry Hradilka z
LOH 2012.
Pro naši školu byla tato akce velkým zážitkem. Pro všechny to byl určitě impuls pro další sportování.
Mnoho dalších informací najdete na našem školním webu.
sportovní komise

SBĚR STARÉHO PAPÍRU!
Škola organizuje tradiční sběr starého papíru od 16.6. do 18.6.2014 (odvoz ve čtvrtek 19.6.2014 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, směs letáků a ostatní sběr.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ZE ŽIVOTA OBCE






DOPRAVNÍ OMEZENÍ. První zkouška občanské tolerantnosti a trpělivosti začne v pondělí
30.června, kdy bude doprava v zatáčkách směrem od České Skalice po obecní prodejnu
potravin řízena semafory. Důvodem je rekonstrukce vodovodního řadu v této oblasti. Datum
ukončení této patálie zatím není přesně stanoven, ovšem určitě se nebude jednat o dlouhodobou
záležitost. Významně nepříjemnější (avšak zcela nutná) bude úplná uzavírka v úseku ZŠ
(2.stupeň) – horní bytovka, protože nastane tolik očekávaná rekonstrukce průtahu Hořičkami
(první etapa). Začátek byl stanoven na středu 16.července a ukončení této uzávěry bude,
bohužel, zřejmě až v průběhu října. Společně s touto akcí však bude provedena i dešťová
kanalizace, aby bylo vše hotovo tzv. jedním vrzem. Sledujte, prosím, úřední desku na obecním
úřadu a samozřejmě naše internetové stránky, kde budou k dispozici vždy aktuální údaje, mapy
objízdných tras a upřesňující informace.
LES NENÍ SMEŤÁK! S tímto jednoznačným heslem vyrazili členové i příznivci mečovského
klubu Kurník (viz také úvod zpravodaje – Kulturní revoluce) na úklid blízkého lesa. Nejenže
ho krásně uklidili, ale zároveň vyhlásili prospěšnou i výchovnou akci s výše uvedeným
názvem, ze které citujeme: „Ukažte svým dětem, že les není smeťák a až půjdete na houby,
vezměte si také igelitovou tašku na drobný nepořádek a ten hned a hlavně před zraky vašich
dětí seberte a odneste. V Kurníku se přihlaste jako dobrovolníci a nahlaste, který úsek lesa jste
prošli a jaké tam jsou nedostatky. Dostanete placku s logem našeho projektu, Tato placka je
pro Vás volnou vstupenkou na všechny naše kulturní akce označené stejným logem.“
POKOŘENO 25.000! Nejedná se o počet dřepů, nasbíraných pivních zátek
nebo dluhu u svého nejbližšího souseda, nýbrž o počet přístupů na naše
internetové stránky. Důkazem je „otisk“ počítadla, který byl pořízen
v pátek 2.5.2014. K dnešnímu dni jsme na čísle 25.850 a velmi nás těší, že
denní návštěvnost stále stoupá.
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HRNEČKU DOST! Chtěl bych na tomto místě poděkovat všem, kteří darovali nepotřebnou
vlnu pro dobrou věc. Vzhledem k tomu, že se jednalo o tašky nebo doslova o pytle vlny,
musím brát ohled na upracované ruce oné kouzelné babičky a použít upravené zvolání ze
známé pohádky. Tak tedy: „Vlastníci dobrých srdcí dost!“
(mn)

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE V HOŘIČKÁCH
datum:
čas:
místo:

23.06.2014 (pondělí)
19:00 hod
obřadní síň obecního úřadu

Pozvánka včetně programu bude, v souladu se zákonem, vyvěšena na úřední desce obecního úřadu a také
na internetových stránkách obce.
Jiří Lorenc, starosta
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Poznámka redakce: Velmi se omlouváme všem křížovkářům, kteří vyhlížejí oblíbenou změť čtverečků,
písmenek a číslic. V dnešním vydání se luštěníčka nedočkáte a to z velmi prozaických důvodů. Podklady
nám byly panem Luďkem Rudišem předány dokonce s předstihem a tajenka měla navíc velmi blízký
vztah k blížící se pouti, ovšem obsah a rozložení jednotlivých článků vyplnilo zpravodaj beze zbytku.
Řešení se nabízelo v samostatné příloze, ale v té by byla pouze samotná křížovka. Na svou zodpovědnost
prohlašuji, že se mi to zdálo neekonomické, ale zároveň věřím, že ji bude možné použít v příštím roce.(mn)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

FEJETON POD ČAROU:
VYSVĚDČENÍ
Řeklo by se, na první pohled takový normální papír formátu A4, kde každý jeho držitel najde své
jméno a příjmení, rodné číslo i místo narození.Vždyť po absolvování základní školy jich máme v dnešní
době hnedle devět, učňové přidají další tři, středoškoláci dokonce čtyři a to nemluvím o vysvědčeních
závěrečných nebo ze základních uměleckých škol (dříve lidušky, odvozeno od sousloví lidová škola
umění). Ovšem to, co následuje pod těmito údaji, již zavdává příčinu k širokým diskusím. „Cože? Proč
mám ze zeměpisu trojku? Vždyť sem při zkoušení věděl, že hlavním městem naší republiky je Praha!.
Ostatní státy mě nezajímají, protože stejně nikam nepojedu. Jak je možné, že Martin má z fyziky dvojku a
já čtverec?! V písemce vypočítal, že vlak ujede 120km za hodinu a 50 minut. Mně vyšlo dvě a čtvrt
hodiny, to je skoro stejný! Asi tam byla ňáká výluka nebo co.“ Obdobné argumenty slýchají učitelé nebo
rodiče v době vysvědčení velmi často.
Nicméně karty byly rozdány, do příštího školního roku je třeba doučit se pravidla, hrací listy poskládat
v ruce tak, abychom je před dalším vysvědčením mohli položit na stůl i s trumfem a říct: „Hlavním
městem Španělska je Madrid a vlak pojede průměrnou rychlostí 63km/h.“ Soudní rodiče zasednou
s nezbedným synkem k hracímu stolu, opráší své znalosti a pomohou k líbivějším výsledkům. Někteří
však, k budoucí škodě svého potomka, budou hledat chybu kdekoliv jinde než ve vlastních řadách…
Nespornou výhodou pro všechny, bez rozdílu studijního průměru, však je, že vysvědčení ve 2.pololetí
neznamená v tu chvíli nic jiného než vytoužené prázdniny. Všechna fiktivní příkoří budou zapomenuta,
Franta s Martinem se rukou společnou a nerozdílnou přecpou u babičky jahodami, meruňkami, aby vše
následně zapili mlékem a celičké odpoledne strávili v družném rozhovoru při střídavém okupování
dřevěné kadibudky.
Kvapem se blíží letošní vysvědčení. Školáci zaberte, rodiče zalarmujte své výchovné i vzdělávací
schopnosti. Investice do vylepšení obsahu pod jménem a příjmením, rodným číslem i místem narození se
vyplatí.
(mn)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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