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Přejeme životní pohodu a mnoho zdraví do dalších let!
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

KANALIZACE – 4.díl
Konečně po období neustálých dešťů vysvitlo sluníčko. Na prováděných pracích to je hned vidět. Bylo
dokončeno kácení stromů od RD Macháčkovi k RD Vítkovi, kam se lesní dělníci dříve nedostali pro
rozmoklý terén. Práce na kanalizačním řadu v této trase jsou téměř dokončeny. Tato část kanalizace je
výjimečně prováděna i s kanalizačními přípojkami, do kterých jsou majitelé pozemků přes kontrolní
šachtu napojeni. K tomuto opatření došlo především z důvodu zamezení dalšího zatékání splaškové vody
do farského lesa. Dochází zde i k finální úpravě terénu na kraji lesa. Prozatímní vývod této trasy je do
stávajícího vsaku pod lesem.
Rovněž stoka B končící u RD Tylšovi je dokončena. Při provádění stavby na této stoce (v okolí RD
Pichovi) byla provedena i oprava některých uzávěrů vodovodního řadu. Jsem rád, že se tyto práce
podařilo načasovat tak, aby byly provedeny současně. Při pokládkách tohoto kanalizačního řadu byla cesta
téměř neprůjezdná. Děkuji všem, kteří ji pravidelně využívají, za trpělivost při objíždění.
Započaly rovněž práce na čistírně odpadních vod. Zprvu velmi opatrně, ale doufám, že po přípravných
pracích nabere i tato část odpovídající tempo.
Práce pokračují i od RD Rudišovi dál k napojovacímu místu stávající trasy „3“ u RD Duškovi.
Kanalizační trasa vede převážně travnatým terénem na hranicích pozemků a věřím, že bude pokračovat
stejně rychle jako kanalizační stoka od bytovky lokalitou Pořadová.
Další fakturace provedených prací opět proběhla bez komplikací. Stavební firma pod dohledem
technického dozoru dodržuje rozpočtovou kázeň. Nejsou tedy fakturovány žádné další náklady než ty,
které jsou v rozpočtu a v projektové dokumentaci.
Zastupitelstvo se na své poradě začalo zabývat konečnou podobou ceny za stočné. Ta bude
odsouhlasena na nejbližším veřejném zastupitelstvu.
Prosím zúčastněné strany (tzn. naše spoluobčany a stavební firmu) o dostatek trpělivosti a tolerance při
budování dalších kanalizačních stok. Přeji vám všem klidné prožití léta a pohodovou dovolenou jen podle
Vašich představ.
Popis stoky / týden 26 27 28 29
Stoka E
X X X
Stoka A
X X
Stoka B
X X
Stoka G - výtlak
X X X
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Popis stoky / týden 26 27 28 29
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Stoka B1, š3-š1
Usazování ČS
ČOV

X
X

X

Jiří Lorenc
starosta
1

X
X

X
X

X
X

X
X

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V HOŘIČKÁCH VÁS ZVE NA SOUTĚŽ
POŽÁRNÍCH DRUŽSTEV V POŽÁRNÍM ÚTOKU

O PUTOVNÍ POHÁR OBCE HOŘIČKY
Datum: 5. července 2013 (pátek)
MÍSTO

: areál fotbalového hřiště

Kategorie

: MUŽI – O putovní pohár
ŽENY

ČASOVÝ HARMONOGRAM:
9:00 – 9:30 hod
prezentace družstev
10:00 hod
zahájení soutěže

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

více o škole na www.skolahoricky.cz

A už je to za námi !!!
Tolik očekávaný den, o kterém se mnohým z nás už několik měsíců nazpět zdálo. Malá maturitka –
projekt, jenž má ukázat, co jsme se během pěti let na 1. stupni naučili a co si pamatujeme. Vyzkoušeli
jsme si, jaké to je, skládat „zkoušku z dospělosti“. Vše se odehrávalo stejně jako u maturity. Dostali jsme
otázky z matematiky, češtiny, angličtiny, přírodovědy a vlastivědy, na které jsme se připravovali v
průběhu vyučování v pátém ročníku. Stejně jako naši starší kamarádi jsme si tahali čísla otázek, které jsme
si vypracovávali na „potítku“. Za čtvrt hodiny nás vyzvala paní učitelka, abychom se posadili před
zkušební komisi. Všechny vyučující jsme znali a po chvíli trémy z nás strach a obavy spadly a vše
dopadlo dobře... I když – to se ještě uvidí. Budeme dostávat malé maturitní vysvědčení, no, snad bude tak
dobré, jako pocit na konci zkoušky. Tak nám, prosím, držte pěsti.
žáci páté třídy
Oslavovali jsme s našimi dětmi jejich svátek
Díky nepřízni počasí byl termín posunut (na 15.6.). Počasí nám přálo, děti soutěžily v různých
disciplínách, např. v chůzi na chůdách, trefování se do srdíčka, přitahování autíček na provázku, v trakaři,
přenášení vody pipetkou, stavění věží atd. Stanovišť bylo 18 a z každého si děti odnášely cenu, ať už to
byla pokladnička, pendrek, polštářek, hopík, obrázek, přívěsek ...a nebo bonbón. Žádné z dětí neodešlo s
prázdnou. Radostnou atmosféru určitě podtrhl i fakt, že s některými dětmi soutěžili rodiče. Všichni si
mohli zakoupit občerstvení a posilnit se tak na další zápolení.
Do přípravy dětského dne se zapojili rodiče, paní učitelky, členové školské rady i někteří žáci. Všem patří
velké poděkování. Také děkujeme za pomoc zástupcům obecního úřadu.
učitelky 1. stupně ZŠ
Pasování na čtenáře
Když jsme přišli poprvé do školy, málokdo z nás uměl písmenka. A to, že jsme se během první třídy číst
opravdu naučili, jsme dokázali při naší první velké zkoušce - „Pasování na čtenáře.“
V knihovně na nás čekal pan ředitel s paní knihovnicí. A nejen oni. Z trůnu na nás shlíželi i pan král s
královnou – vládci pohádkového království. A my jsme museli podle písmenkové cesty objevit skřítka
ČTENÁŘÍČKA PÍSMENKOVÉHO. A víte, kde jsme ho objevili? Za pohádkovými knížkami. Pak jsme
všem předvedli naše čtenářské dovednosti. Hledali jsme také obrázky, přiřazovali věty k pohádkovým
postavičkám a povídali si s paní knihovnicí. Skřítek Čtenáříček s panem ředitelem a paní knihovnicí pak
vyhodnotili naši práci, ocenili nejlepšího čtenáře Filípka a všechny pak pasovali na čtenáře.
Dostali jsme i malé odměny a už teď se těšíme, až budeme v druhé třídě a budeme si chodit půjčovat
knížky do knihovny.
žáčci první třídy

© OBECNÍ ÚŘAD HOŘIČKY

2

Ohlédnutí za školním rokem
Školní rok 2012/2013 se s námi rozloučil. Jaký že tedy vlastně byl?
V rámci projektu EU peníze školám jsme dokončili nákupy interaktivních tabulí. Nyní již můžeme směle
říci, že všech 7 tříd je vybaveno interaktivní tabulí s počítačem připojeným k internetu. O tom, zda se
technika používá či nikoli není pochyb. V uplynulých 2 školních letech učitelé vyrobili a odučili téměř
400 digitálních učebních materiálů.
Dále zmíním pár čísel. Školu opustil velmi silný ročník - 17 žáků. Do prvního ročníku nakonec nastoupí
15 dětí. K tomu nám přibyde ještě pár nových žáků do různých tříd, několik se jich ale odstěhuje, a proto
by v září škola měla mít lehce nad 100 žáků. Naši deváťáci si zvolili různá povolání: umělecký kovář,
jezdec a chovatel koní, veterinářka, kadeřnice, stavařka, 4x počítačový technik. Dále pak 1 žákyně
nastoupí na gymnázium, 2 žákyně půjdou na obchodní akademii, 2 půjdou studovat sociální činnost, 1
veřejnosprávní činnost, 1 oděvní školu a 1 žák půjde na školu obchodní. Mateřská škola bude mít od září
navýšenou kapacitu na 28 dětí. Kapacitu bychom měli naplnit a uspokojit tak zájem více žadatelů. V
mateřské škole budeme pokračovat v trendu diferencovaného poledního režimu (spavé a nespavé děti),
který se osvědčil.
Ke konci školního roku jsme provedli testování žáků 5. a 9. ročníku z matematiky, českého jazyka a
anglického jazyka. Naši žáci v něm dopadli obstojně, ostudu si určitě neudělali. Testování odráželo
většinou dobře jejich znalosti. Testování celkově hodnotím jako zbytečně složité na provedení. Určitě by
se dalo testovat stejně efektivně, ale jednodušeji. Rovněž chyběla větší motivace žáků k testování, chyběla
provázanost testování s hodnocením žáka z předmětů ve škole.
Kdo by si myslel, že návštěva školy je rutinní záležitost, mýlil by se. To by nebyly učitelky naší školy,
aby nezpestřovaly vyučování všemožnými akcemi, projekty a podobnými činnostmi. Akce školy lze v
podstatě rozdělit podle toho, kde probíhají. Buď ve škole (nebo v Hořičkách), případně jsme někam
cestovali za poznáním. Z místních akcí vzpomenu například kulturní program žáků při rozsvícení
vánočního stromu v obci, velkou vánoční akci školy, jablíčkový týden, karneval, velikonoční dílny,
čarodějnický rej, přednášku pana Kačera o historii Hořiček, seminář k finanční gramotnosti, velkou Akci
112, návštěvu včelína. Z akcí, při kterých jsme museli opustit školní třídy připomínám například návštěvu
multimediální show v Červeném Kostelci, zahrádkářskou výstavu ve Slatině nad Úpou, akci "Sněhová
vločka či "Loučení se zimou", brigádu v ZOO Dvůr Králové nad Labem, návštěvu Klicperova divadla v
Hradci Králové či návštěvu divadla v Červeném Kostelci. Nechyběly školní výlety po naší vlasti Náchodský zámek a okolí, ZOO Dvůr Králové n.L., Malá Skála, Havlovice a raftování na Úpě,
Archeopark Všestary, Autocamp Mostek. Uskutečnili jsme rovněž tradiční a oblíbenou Ledovou Prahu.
Stejně jako každý rok jsme sbírali 2x starý papír, pomerančovou kůru, byliny a kaštany.
Nezapomínali jsme ani na dopravní výchovu. Žáci navštívili dopravní hřiště v Bělovsi, kde získali průkaz
cyklisty, bojovali jsme v každoroční dopravní soutěži mladých cyklistů. Školu také navštívila Policie ČR z
Náchoda.
Nesmím zapomenout na sport. Ten má hlavně na 2. stupni neotřesitelné místo. Protože máme kde
sportovat, jde to tak nějak samo. V rámci ankety Sportovec roku jsme uskutečnili turnaje ve streetballu,
floorballu, stolním tenisu, přehazované a nakonec jsme si udělali závody v běžeckých štafetách. Na
bowling jsme si zajeli do Jaroměře. V hodinách tělocviku nechyběl průběžný desetiboj s názvem OVOV.
Musím říci, že našim žákům rozhodně neschází sportovní duch. Pozadu nezůstával ani první stupeň, který
však sportoval poněkud hravější formou. Svou tradici mají plavecký výcvik pro předškoláky a malé
školáky, lyžařský výcvik či kurz bruslení pro čtvrťáky.
Celoroční soutěž o "Mozek školy" zastřešila veškeré vědomostní, umělecké a jiné soutěže na úrovni
místních a vyšších kol. Možnost "být v něčem úspěšný" u nás prostě mají děti jak sportovně nadané, tak
děti s jiným druhem nadání.
Ani letos neporušíme ve škole další tradici. Že nevíte jakou? Prázdninové úpravy. V budově 2. stupně se
konečně pohnou ledy k lepšímu. Ve 2 třídách budou vyměněna okna a bude instalováno nové vytápění. K
tomu se přidají tradiční malířské práce v obou budovách školy, zednické práce apod. Závěrem přeji všem
hezké a klidné léto.
Mgr. Karel Dvořáček, ředitel školy
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ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE V HOŘIČKÁCH
datum:
čas:
místo:

3.7.2013 (středa)
19:00 hod
obřadní síň obecního úřadu

Jiří Lorenc
starosta

PROGRAM: 1. Zahájení a kontrola usnesení
2. Kanalizace
3. Záměr prodeje pozemků
4. Rozpočtové opatření 3/2013
5. Různé a diskuse
6. Závěr

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ZE ŽIVOTA OBCE A BLÍZKÉHO OKOLÍ




V květnovém zpravodaji ohlášená instalace dvou informačních panelů dospěla do vítězného
konce. Zveme vás tedy na procházku po Hořičkách spojenou s načerpáním mnoha zajímavých
informací. Větší část textů byla použita z brožury „Hořičky – z historie obce a školy“, která
byla vydána v r.2001 k 100.výročí postavení nové školní budovy a 120.výročí vzniku sboru
dobrovolných hasičů. Pro úplnost dodáváme, že jeden panel je umístěn na návsi v prostoru
autobusové zastávky, aby turisté a návštěvníci nebyli ohrožováni silniční dopravou, druhý je
potom osazen na Barunčině vyhlídce. Grafický návrh pochází opět z dílny pana Semeráka
(foto – design), autora panoramatického výhledu, který je na Barunce a na budově knihovny.
Obecně prospěšná společnost Z babiččina kapsáře (www.kapsar.eu) není ani za mák
pověrčivá, a tak v sobotu 13.7.2013 pořádá velikou trachtaci. Oni toho vůbec dělají tolik, že
pro zefektivnění komunikace bylo třeba vymyslet několik zkratek: MEHUSL = MEčovské
HUdební SLavnosti, KURNÍK = KUlturně Relaxační NÍzkorozpočtový Klub. Ono se potom
snáze píše, že o.p.s. pořádá MEHUSL, které se konají v KURNÍKu v Mečově. Začátek je v 16
hod (některé agentury uvádějí v 17 hod) a postupně dojde na vystoupení místního orchestru
s uměleckým názvem „Naprázdnejch“, vernisáž výstavy Plakáty autora Martina Tallera,
následovat bude od 17:30 hod divadelní kus Limonádový Joe aneb Tornádo Lou vypravuje
v podání mečovského sousedského divadla (nabízí se zkratka MESOUD) a to vše bude
završeno v 19 hod vystoupením country skupiny SEN (zde není ověřeno, jestli se jedná o
zkratku či podstatné jméno). Bez ohledu na klimatické poměry nebo politickou situaci bude mít
akce jistě velký „sukces“ = úspěch.
(mn)
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FEJETON POD ČAROU:
TWISTER A HOUPAČKY aneb PŘIJELA POUŤ
Tak se nám to v Praze pěkně zamotalo. Ona už matka příroda od začátku roku naznačovala svými
výkyvy počasí (tedy nečasem), že něco není v pořádku. Signály zachytili odvážní jedinci a začali konat.
Výsledkem byla pouť s atrakcemi, o jejichž absolvování mnozí návštěvníci příliš nestáli. Nejméně
oblíbená byla jízda na twisteru. Když si je ti, kteří „pomáhají a chrání“, z pouti odváděli, mnohým se
pěkně motala hlava. Naopak divákům se často zvedal žaludek. Vyhrocená situace přispěla k odhalení
povahových vlastností některých komediantů. A tak jsme mohli sledovat politika, který spadl z koníka na
kolotoči, jak dští oheň a síru a vzteká se, že byl odstaven i od pokladny u vchodu. Další se snažili překonat
odstředivou sílu a chtěli se na atrakcích udržet za každou cenu. Fyzikální zákony jsou ale neúprosné.
Pokud máš slizké ruce a malou oporu, začíná platit pravidlo: „Nejslabší máte padáka!“
Mezitím se ale u vchodu začala tvořit fronta. Uvolnila se nějaká místa na houpačkách, ale není příliš o
co stát. Krátce jsi nahoře a za chvíli zase dole. A aby si politik trochu užil, potřebuje někoho, kdo ho bude
postrkovat. Pověstná blbá nálada ovšem napovídá, že ochota rozhýbat houpačku nebude příliš velká.
Většina voličů si spíš nazouvá kopačky…
Ale hlavu vzhůru. Velká voda opadla, horka pominula. Snad se nám tedy vyčasí. Otázkou je na jak
dlouho.
(mn)
_
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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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