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Přejeme životní pohodu a mnoho zdraví do dalších let!
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ZE ŽIVOTA OBCE
Dobrých zpráv nikdy není dost. Dovolte mi úvodem pár takových zveřejnit. Bohužel, tak jako nesvítí
celý den slunce, tak jako není celý rok léto, tak jako nejsou na světě jen lidé vlídní či laskaví, přijde
v závěru čas i na informaci krutou a nepochopitelnou.








Děkujeme panu Karlu Vondráčkovi z Hořiček za zvelebení místa po demolici bývalé márnice
na novém hřbitově. Na vlastní náklady nahodil poškozenou zeď novou omítku a provedl
potřebné terénní úpravy.
Další dobrý skutek byl vykonán před budovou pošty. Není žádným tajemstvím, že na schody
nebo lavičku v přilehlém parčíku usedala školou i životem unavená mládež, aby svůj
organismus vzpružila nějakým tím rakovinotvorným cigárkem nebo „zázračným“ nápojem
v plechovce či PET lahvi. O vzniklém chlívku nebo podestýlce není nutno se zmiňovat. Poté,
co byla na dveře pošty vyvěšena žádost o slušné chování a udržování pořádku, způsobily
kladné povahové vlastnosti kolemjdoucích žáků 5. a 6.třídy místní školy Michala Prokeše a
Járy Hofmana pohlazení po duši u obyvatel pošty. Ba i srdce Mirka Dušína z Rychlých šípů by
zaplesalo. A co se vlastně stalo? Kluci prostě přišli, přečetli si ceduli, uklidili za někoho
nepořádek a zase odešli. Jen tak dál, jen víc a houšť! Poděkování s prosbou o uveřejnění nám
zaslaly paní Andršová a paní Eflerová a my tak s potěšením činíme.
Rodina suvenýrů, které si patrioti nebo návštěvníci Hořiček mohou pořídit, se rozrostla o
sběratelskou kartu Klubu českých turistů. Tato sběratelská aktivita vznikla již v roce 2005 a od
18.6.2014 mají svou kartu i Hořičky. Významnou osvětu jí poskytují samozřejmě internetové
stránky www.sberatelskakarta.cz. Na přední straně je fotografie kostela sv. Ducha se zvonicí a
na zadní straně je stručný popis historie obce a kontaktní údaje. Cena je 30,- Kč a zakoupit ji
můžete na obecním úřadě. Předpokládá se, že bude k dostání i na ostatních obvyklých místech
(prodejna potravin, obecní hostinec, místní penziony), aby i turisté mohli ukojit své sběratelské
choutky.
Pokud chcete být s předstihem informováni o aktuálním dění v obci (přerušení dodávky
elektrické energie, vody nebo třeba vydání nového čísla zpravodaje) a nejste dosud registrováni
v našem e-mailovém zpravodajství, učiňte tak. Celý úkon je velmi prostý. Napište e-mail na
adresu neumann@horicky.cz a do předmětu napište „Přihláška-zpravodajství“. Žádná horká
novinka Vám tak neunikne a budete vše podstatné vědět jako první.
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V poslední době se množí stížnosti na evidentní týrání koček. Pokud někdo dokáže ublížit
jakémukoliv živému tvorovi, zřejmě si nebude dělat velké starosti s nějakou osvětou nebo
nabádáním v Hořičském zpravodaji. Jediné, co by mohlo výtečníkům či jejich rodičům trochu
otevřít oči nebo vyjasnit zastřenou mysl, je citace §302 z trestního zákoníku č.40/2009 Sb.:

(1) Kdo týrá zvíře
a) zvlášť surovým nebo trýznivým způsobem, nebo
b) surovým nebo trýznivým způsobem veřejně nebo na místě veřejnosti přístupném,
bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné
majetkové hodnoty.
(2) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta nebo zákazem činnosti bude pachatel potrestán,
a) byl-li za čin uvedený v odstavci 1 v posledních třech letech odsouzen nebo potrestán, nebo
b) způsobí-li týranému zvířeti takovým činem trvalé následky na zdraví nebo smrt.
(3) Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1
na větším počtu zvířat.
(mn)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VÍTE, ŽE?
Obecně prospěšná společnost Z babiččina kapsáře pořádá v červenci následující kulturní akce?
-

Hudební vystoupení skupiny THE BROWNIES (ve složení Pavel Rohlena, Annamaria
d´Almeida, Hanka Horáková), které se uskuteční v pátek 11.7.2014 od 19 hodin v Mečově u
Kurníku. Vstupné je symbolických 40,- Kč a pro držitele placky „Les není smeťák“ (viz minulý
zpravodaj) je dokonce grátis.

-

LÉKAŘEM PROTI SVÉ VŮLI. Nejedná se o nějaký pochybný projekt ministerstva
zdravotnictví, kterak doplnit místy chatrné stavy bílých plášťů, ale o komedii v próze o třech
dějstvích v podání Společnosti přátel divadla při osvětové besedě v Libňatově. Autorem je
věhlasný Molière; ano, ten francouzský herec, spisovatel a dramatik období přelomu baroka a
klasicismu. Injekce se budou píchat v sobotu 19.července od 18 hodin. Vstupné obvyklé (40,- Kč),
místo též (u Kurníku v Mečově).
A do třetice všeho dobrého, zmiňovanou lokalitu navštíví „PĚNICE ZE ČESKÉ SKALICE“,
které zapějí evergreeny třicátých let, písničky S+Š, písničky z českých filmů a muzikálů, písně o
vodě a to vše pod vedením Petra Demjanoviče. Svá hrdla Vám otevřou v sobotu 26.července 2014
od 18 hodin.

-

Občané Královéhradeckého kraje díky recyklaci ušetřili vodu potřebnou k výrobě 35000 sudů piva?
Obyvatelé Královéhradeckého kraje v uplynulém roce ušetřili 10 372 MWh elektrické energie, 555 941
litrů ropy a 44 332 000 litrů vody. Dosáhli toho díky odevzdání nepotřebného elektrozařízení k recyklaci.
V roce 2013 se podařilo obyvatelům vysbírat 462 508 kg televizorů a PC monitorů a 283 335 kg drobného
elektra. Přepočty vyplývají z nejnovější analýzy environmentálního vyúčtování neziskové organizace
ASEKOL, která se zabývá zpětným odběrem vysloužilých elektrospotřebičů. Celá tisková zpráva i
s přehlednými tabulkami za jednotlivé kraje je na obecní i elektronické úřední desce.
(mn)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

více o škole na www.skolahoricky.cz

Ohlédnutí za školním rokem
Školu opustilo pouze 8 žáků 9. ročníku. Dva odešli na obchodní akademii, 2 odešli na hotelovou školu, 1
na stavební školu, 2 si vybrali obor kuchař - číšník, 1 obor fotografka. Předpokládám, že v září nastoupí
do 1. ročníku 17 dětí. Navíc by k nám mělo ještě přestoupit pár nových dětí, do školy by pak mělo chodit
asi 115 dětí. Je potěšující, že počet žáků školy konečně vzroste. Náš pedagogický sbor opustil Bc. Jaroslav
Pich a po rodičovské dovolené se po prázdninách vrátí Mgr. Alena Dvořáčková. Jinak zůstává sbor beze
změn. Mateřská škola bude od září plná, obsazeno bude všech 28 míst.
Centrální testování vědomostí žáků školy (loni provedla ČŠI) nebylo provedeno. Proto jsme žáky 5.
ročníku zapojili do vlastního projektu s názvem Malá maturita, kde jsme ověřili jejich znalosti nabyté
během prvního stupně.
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Jako každoročně jsme do školního roku zařadili mnoho akcí. Z akcí, které proběhly v Hořičkách,
vzpomenu kulturní program žáků při rozsvícení vánočního stromu v obci, přednášku o Irsku, dýňové
odpoledne, drakiádu, celotýdenní projekt "Jablíčkový týden", mikulášskou nadílku, školní karneval.
Zajímavé byly i ukázky dravců a plazů ve škole, velmi vydařené byly "Velikonoce ve škole" a dětem se
hodně líbilo, když si hrály se skupinou Pernštejni na rytíře, prince a princezny.
Ze sportovních akcí byl významný zájezd školy do olympijského parku na Letnou. Rovněž návštěva
olympioniků Vávry Hradílka a Ladislava Rygla u nás v Hořičkách byla pro žáky velkým zážitkem. Na
druhém stupni jsme uskutečnili 6 turnajů v rámci ankety Sportovec roku 2014 a žáci v tělesné výchově
plnili disciplíny desetiboje. Velmi povedenou akcí na konci roku bylo vyhlášení nejlepších sportovců
školy v pěkném areálu u fotbalového hřiště, kde nás navšívil mezi mládeží známý parkourista Jim Dohnal
z Červeného Kostelce. Našim žákům rozhodně neschází sportovní duch. Jejich nasazení však někdy
překonávalo jejich možnosti, a proto se nám mírně zvýšil počet úrazů (všiml si toho i Vávra Hradílek).
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 - ZOO Trója v Praze, výlet podél Metuje do Pekla, plavba po Labi
a Kunětická hora, Branžež, Malá Skála, Ratibořice, mateřská škola jela na Potštejn. Uskutečnili jsme
rovněž tradiční a oblíbenou Ledovou Prahu. Stále a neúnavně sbíráme starý papír, pomerančovou kůru a
byliny.
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, úspěšní jsme byli i v každoroční dopravní soutěži mladých cyklistů.
A co se bude ve škole dít o prázdninách? Samozřejmě, že to budou prázdninové úpravy. Ve 2 třídách
(východní strana budovy) 2. stupně budou vyměněna okna a zároveň budou vyměněny akumulační
kamna. Chybět nebudou ani nezbytné malířské a zednické práce.
Pokud se chcete dozvědět ještě více informací o škole včetně fotografií a videí, navštivte naše webové
stránky skolahoricky.cz. Za necelé dva roky jsme zaznamenali více než 7400 přístupů. Závěrem přeji
všem hezké a klidné léto.
Karel Dvořáček, ředitel školy

KŘÍŽOVKA (minulé řešení: Chobotský, Krumbholc, Kábrt, Grulich)
Tajenka – občané Hořiček nebo místních částí (i v minulosti)
Vodorovně
1
2
3
4
A – spletené vlasy, SPZ Prostějova,
opravit
A
B – velikán, zkr. lidové kontroly,
B
římsky 49, předložka, drtí
C – zkratka státní arbitráže, tajenka, C
německy „v“
D – požitek, otázka při sázce, značka D
kyslíku, SPZ Nitry, značka astatu
E
E – IY, tajenka, SPZ Sokolova
F – římsky 50, rozloučení (navždy),
F
zkr. státní traktorové stanice,
G
seveřan
G – SPZ Náchoda, tajenka, AT,
H
SPZ Ostravy
H – část opery, jednání, spojka, vozkovo volání
Svisle: 1 – cosi (básnicky), mohutná
2 – ochrany zboží, dřívější zkr. Spojených arab.emirátů
3 – plavecký styl, SPZ Havl.Brodu, ptačí citoslovce
4 – taneční zábava, herecká úloha
5 – zkr. výstav kladenských dolů, pevná, spojka
6 – sýpka na obilí, výčep
© OBECNÍ ÚŘAD HOŘIČKY

3

autor Luděk Rudiš
5

6

7

8

9

10

11

12

7 – brek, stařec
8 – SPZ Rokycan, slovensky „co“, malá hřídel
9 – konec (světsky), předložka, slosování
10 – předložka, odcizovati
11 – rusky „nebo“, snad, část vozu
12 – ukazovací zájmeno, trhá

FEJETON POD ČAROU:
ŠKOLNÍ VÝLET
Statistický článek o právě ukončeném školním roku přímo vybízí ke vzpomínkám na školní výlety,
které se vždy v červnu, k veliké radostí žactva, konaly. Přípravy začínaly pro všechny zúčastněné již
v dubnu. Učitelé museli zorganizovat dopravu, objednat stravování, zajistit případně ubytovaní a na každý
pád program. Naopak žáci, zejména ti z vyšších ročníků, dostávali puberťácký třes při představě, že
v železničním tunelu políbí nějakou holku ze třídy. Pro všechny děti bez rozdílu to ale znamenalo
minimálně den volna, který byl navíc příslibem blížících se prázdnin.
Vzdálenost cíle výletu se pochopitelně měnila s věkem dětí. Pro ty nejmenší byl nezapomenutelný
modrý jazyk žirafy v královédvorské zoologické zahradě. Ti starší označovali za povedený výlet, pokud se
jelo libovolným dopravním prostředkem alespoň tři hodiny tam a tři hodiny zpět. Ovšem v sedmdesátých
letech byly mezi deváťáky nejoblíbenější několikadenní výlety vlakem do slovenských Tater. Čím blíže
k horám, tím více zmiňovaných tunelů… Ale také čím více hodin ve vlaku, tím rychleji ztrácely potraviny
svou původní chuť i barvu. Po dvou dnech v přehřátém kupé dostávaly i ty nejčerstvější řízky odstín tváří
žáků, kteří trpěli cestovní nevolností. Méně zkušení cestovatelé hazardovali se svým zažívacím traktem a
neprozřetelně si brali s sebou vlašské saláty v kelímku. Zato trvanlivosti bonbónů a sušenek se výkyvy
teplot netýkaly. Pokud se cukrovinky slepily k sobě, byly vzápětí bratrsky odlámány a upatlané prsty se
dočkaly očisty v kašně nebo nejbližším potoku. O něco lépe na tom byly tatranky, protože rozteklá
čokoláda zůstala uvnitř obalu, který bylo velmi snadné jazykem vypulírovat. Žáci se tak podvědomě učili,
že lze spojit příjemné s užitečným – chuťové buňky si lebedily a prsty zůstaly čisté. Samostatnou
kapitolou bylo nezbytné pití. První defekty se zpravidla objevovaly již na seřadišti. Špatně utažená víčka
lahví se sladkými limonádami udělala své, a tak do košů často putovaly rozmáčené svačiny ještě dříve,
než mohly doznat svého poslání. O rozsáhlých, vlhkých mapách na batozích žáků ani nemluvě. Ty se
stávaly spolehlivými magnety na vosy a podobnou havěť, která tak velmi ochotně rozšířila řady účastníků
zájezdu. A pokud někdo otálel a čekal s otevřením na pozdější dobu? Bylo téměř jisté, že po odjištění
vybuchne jeho příruční granát v kupé nebo nad čalouněnými sedačkami nového autobusu. Právě z těchto
důvodů začali vozit třídní kolektivy na výlety dopravci z řad tělovýchovných jednot, jejichž staré „ešelky“
či Karosy byly z návratů ze sportovních akcí na podobné „cestující“ zvyklé.
Návštěva restauračního zařízení by vydala na samostatný fejeton. Vždyť kde jinde zažijí žáci tolik
legrace, pedagogický dozor tolik stresu a obsluhující personál tolik strachu o vybavení provozovny? My
starší již nechápeme, jak může obyčejná limonáda s brčkem vyvolat rozhýkání třicetičlenného kolektivu.
Stejně tak by nás nenapadlo stavět z rýže na talíři sněhuláka. No a když se mu místo hrnce dá na hlavu
okurka? Tak to je důvod k nekončícímu záchvatu smíchu. V tu chvíli vrchní strhává ze zdi letitou,
smaltovanou ceduli „Náš zákazník, náš pán“. Po návštěvě jedné školní výpravy musí číšník zkontrolovat
židle i stoly, zda na ně vtipálci nepřilepili knedlík a se stopkami v ruce nesoutěžili, komu tam vydrží déle.
Dva školní zájezdy za sebou vydrží jen opravdu silní jedinci a měli by dostávat diplom od Zdeňka
Pohlreicha. Prozíraví učitelé vědí, že volba správné hospody může mít rozhodující vliv na zdar celé
výpravy.
Závěr školních výletů tradičně patří nákupu drobných dárečků a upomínkových předmětů. Zde
samozřejmě platí pravidlo, že nezáleží na tom, jaký dárek dostanete, ale od koho je. A tak šťastní rodiče
vítají své dítko ve dveřích a ono jim do ruky vtiskne pomačkaný pohled bez známky, na kterém stojí
obligátní: „Ahoj mami a tati, posílám Vám srdečný pozdrav ze školního výletu. Fanda“
(mn)
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 - 226 ks.
Výtisky jsou neprodejné a slouží k bezplatnému informování občanů.
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