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Ohlédnutí za školním rokem
Školu opustilo 12 žáků 9. ročníku. Tři odešli na obchodní akademii, 2 na gymnázium, jeden odešel
studovat obor veřejnosprávní činnost. Další žáci si zvolili obory automechanik, tesař, farmář, modní
návrhářka, ICT specialistka a elektrikář.
Předpokládám, že v září nastoupí do 1. ročníku 14 dětí. Navíc by k nám mělo ještě přestoupit pár nových
dětí, do školy by pak mělo chodit přes 120 dětí. Počet žáků školy oproti loňsku opět vzroste.
Náš pedagogický sbor opustila vynikající vychovatelka a učitelka v jedné osobě Ilona Šoulová, která si
zajistila práci v místě bydliště. Další změna bude ve školní kuchyni, kde odešla do starobního důchodu
dlouholetá obětavá pracovnice Alena Vondráčková. Veřím, že obě pracovnice se podaří nahradit stejně
kvalitními lidmi.
Mateřská škola bude od září plná nebo skoro plná (kapacita školky je 28 dětí).
Česká školní inspekce nás v letošním školním roce zařadila mezi školy, kde provedla testování žáků ze
společenskovědních a přírodovědných znalostí. Tomuto testování byli podrobeni žáci 9. ročníku. Kromě
toho jsme provedli vlastní testování s názvem Malá maturita, u kterého se zapotili žáci 5. ročníku před
příchodem na 2. stupeň.
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, přednášky ve škole (na téma
finanční gramotnosti, psychologie či Holocaustu), drakiádu či projekt "Rozpočti si to". Dále nemohu
opomenout mikulášskou nadílku, čarodějnický rej nebo projekt "Ovoce do škol" spojený s ochutnávkami.
Netradiční pro žáky 5. ročníku bylo spaní ve škole, velmi vydařené byly "Pohádkové Vánoce" a dětem se
líbila také návštěva místní knohovny, pasování na čtenáře a piknik spojený s pasováním na
druhostupňáky.
Na druhém stupni jsme uskutečnili již tradičně 6 turnajů v rámci ankety Sportovec školy 2015 a žáci v
tělesné výchově plnili disciplíny destiboje. Velmi povedenou akcí na konci roku bylo vyhlášení nejlepších
sportovců školy v areálu u fotbalového hřiště, kde nás navšívil vedoucí našeho kroužku parkouru Jim
Dohnal z Červeného Kostelce, který společně se svými svěřenci předvedl akční ukázku parkouru.
Potěšující je, že sportovat se začalo ve větší míře i na 1. stupni školy. Zde uskutečnili turnaj ve florbalu,
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stolním tenisu, vybíjené, přehazované a děti zde po vzoru starších spolužáků dostali také opravdové
medaile.
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 - Černá Hora a Pec pod Sněžkou, výlet po stopách historie okolo
Trutnova, Potštejn, Liberec, Doudleby nad Orlicí, mateřská škola jela do Častolovic. Uskutečnili jsme
rovněž tradiční a oblíbenou Ledovou Prahu. Stále, neúnavně a letos ještě víc sbíráme starý papír, méně
pak pomerančovou kůru, byliny žaludy, šípky, ... .
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, zúčastnili jsme se dopravní soutěže mladých cyklistů a "Poháru starostů".
A co se bude ve škole dít o prázdninách? V čelní (jižní) straně budovy 2. stupně budou vyměněna okna a
zároveň budou vyměněna akumulační kamna. Tímto krokem bude mít budova nová okna již ze 3 stran.
Věřím, že se podaří i oprava omítky na budově 2. stupně školy. Velikou změnou bude rekonstrukce
odborné učebny fyziky a chemie. 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 tři roky jsme zaznamenali více než 14000 přístupů. Závěrem přeji
všem hezké a klidné léto.
Karel Dvořáček, ředitel školy
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ohlédnutí za folklorním festiválkem Hořičky 2015 (převzato bez redakčních úprav)
19. a 20.6.2015 proběhl pod záštitou místopředsedy vlády p.Pavla Bělobrádka, ministra zemědělství
p.Mariána Jurečky a hejtmana Královéhradeckého kraje p.Lubomíra France, za hlavní finanční podpory
ministerstva zemědělství ČR a Královéhradeckého Kraje (po loňském nultém) první ročník folklorního
festiválku .
Ve dvou festivalových dnech se ve 30 vystoupeních představilo 340 účinkujících z 13 souborů.
Páteční program byl zahájen stavěním májky. Mužský sbor z Bukovan za nemalé pomoci kamarádů
z Kyjova postavil pěkně postaru 25m vysokou májku. Vše doprovázené moravskými písničkami ženského
sboru z Bukovan. Poté se na pódiu představil FS Vyslúžilci z Kyjova s pásmem o pěstování a výrobě vína.
V hlavním dvouhodinovém programu večera všechny nadchl FS Barvínek z Jakubovan ze SR z oblasti
Šariše.
V sobotu se od 7:00 soutěžilo ve vaření guláše v kotli. U kotlů se sešly týmy z Hořiček, Lhoty p/H,
Chvalkovic, Mezilečí, Křižanova, Libňatova, Maršova, Havlovic, Litoboře a také z Bukovan. V těchto 10
kotlích se navařilo na 700 porcí guláše a po složitém a vyrovnaném vyhodnocení byl vyhlášen předsedou
komise p.Tomášem Magnuskem jako nejlepší guláš od týmu ze Lhoty pod Hořičkami. Ovšem nutno
podotknout, že všechny guláše byly velmi dobré a připravenost týmů jak kuchařsky, tak i po stránce
kostýmů a nápaditosti receptů překonaly očekávání.
V průběhu celého dne probíhaly i staročeské trhy, kde účast trhovců byla přímo odvislá od počasí.
V doprovodném programu od 11:00hod vystoupil akordeonový orchestr z Náchoda. Diváci velmi
ohodnotili vysokou úroveň provedení všech představených skladeb.
V hlavním folklorním programu vystoupily nejdříve dětské soubory z MŠ Libňatov, Kvítek a Červánek
z Hradce Králové, Hadářek z Červeného Kostelce, Malá Nisanka z Jablonce nad Nisou. Poté už bylo
pódium vyčleněno pro dospělé soubory: Vyslúžilci z Kyjova, Ženský sbor z Bukovan, Barvínek ze
Slovenska, Dupák z Hradce Králové, Nisanka a Nisanka přípravka z Jablonce nad Nisou a Karpaty
z Bratislavy (SR). Všechna vystoupení byla provedena na velmi vysoké úrovni a všem účinkujícím velice
děkuji i za jejich práci v oblasti uchování tradic jejich i našich předků. Kdo z diváků vydržel až do
závěrečného programu souboru Karpaty s pásmem cikánských tanců, musel být unešen profesionálním
provedením. Toto vystoupení snad bylo dostatečnou odměnou za celodenní útrapy, které nám připravilo
obzvláště nepříjemné, deštivé a chladné počasí. I přesto věřím, že téměř 1000 diváků, kteří se na festiválek
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přišli podívat a snášeli toto počasí odcházeli sice promrzlí a promoklí, ale obohaceni o krásné zážitky
z folklorních vystoupení i ze srdečné atmosféry, která festival provázela.
Dovolte, abych poděkoval všem účinkujícím za jejich vystoupení, všem divákům za jejich výdrž a
odolnost, všem partnerům a sponzorům za jejich náklonost a všem kolegům pořadatelům za jejich
obětavost a pracovitost a věřím, že folklornímu festiválku Hořičky 2016 již bude počasí přát více než
v předchozích ročnících.
Zdeněk Mencl
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Proč už na Hořičkách nejsou strašidla, aneb máte rádi pohádky?
(převzato bez redakčních úprav)

Nedávno jsem se, po docela dlouhé době, dostala na naši půdu. Jako obvykle se mi hledaný předmět
povedlo objevit až po vyvinutí poměrně značného úsilí. Na půdě, v garáži, v pokoji a dokonce i na
zahradě platí totéž pravidlo: čím víc uklízíme, tím složitější je cokoliv najít. Na tenhle paradox jsem si
postěžovala v průběhu rozhovoru s jedním známým. Usmál se a seznámil mě se strašidlem, které bylo tak
zajímavé, že jsem se mu rozhodla věnovat dnešní díl.

Díl desátý: Půdní strašidlo
Toto strašidlo je zvláštním druhem, který se specializuje pouze na naši vesničku a některé přilehlé
obce. Jeho život je vázán vždy k jedné jediné budově (či lépe řečeno, její půdě). Tam už hospodaří
napořád. Nikdo vlastně neví, jak vypadá. Je totiž velice plaché. Při troše štěstí můžeme zahlédnout
alespoň jeho rukáv nebo nohavici těsně před tím, než zmizí.
Každé půdní strašidlo si vede svůj pořádek, pro který majitel nemovitosti bohužel nemívá
pochopení. Neustále něco přerovnává, přehazuje, stěhuje, schovává, vyhazuje a přidává. Poté pobaveně
sleduje, jak se dopálení vlastníci domu dohadují, kam zmizela ta či ona krabice, nebo kam se ztratil její
obsah.
Podaří-li se mu úplně dokonale znehodnotit systém řazení věcí na celé půdě, přestěhuje se. Do
přízemí, do garáže, nebo ještě lépe do sklepa. To už bývá v domě opravdu „dusno“. Všude panuje zmatek,
protože paní domu zmizely z kuchyně všechny brambory. Z garáže je slyšet zoufalé klení, neboť se ztratil
kufr s nářadím. Všemu dodá korunu plačící dítě, které nemůže najít vláček.
Tato malá dobrodružství brzo skončí. Rodina si vypěstuje neochvějný smysl pro humor. Přestane
jim vadit, že kufr je sem tam ve sklepě a brambory ve špatné skříni. Všichni se stanou usměvavější a
pohodovější.
Mohlo by to vypadat, že tihle tvorečkové nemyslí na nic jiného než na to, jak si z někoho dělat
legraci. Existuje však mnoho dokladů o tom, že na půdě „vyzkoušených“ lidí ukryli některé cenné
předměty. Ať už poklady, umělecká díla, staré dopisy a smlouvy, nebo třeba krásný vyřezávaný nábytek.
Nejslavnějším nálezem na Hořičkách se v roce 1997 stala obecní opona. Byla nalezena na půdě stodoly,
která stávala u obecního hostince (dům č.p.3).
S postupem času tato strašidla bohužel začínají mizet. Půdy ustupují podkrovním bytům, sklepy se
mění v malé provozovny. Útulné vybavení domácností ustupuje modernímu designu. Také my si pomaleji
a obtížněji přivykáme na naše „nájemníky“. Hartusíme, klejeme, neustále spěcháme. Nemáme čas něco
hledat. Jsme nervózní, nabručení a netrpěliví.
Nakonec bych vám ráda popřála trochu víc trpělivosti nejen při úklidu půdy, hodně štěstí při
hledání založených věcí. V neposlední řadě mnoho slunečných, prázdninových dnů a pohodovou
dovolenou.
Hana Smržová

© OBECNÍ ÚŘAD HOŘIČKY

3

ZE ŽIVOTA OBCE
Putovní pohár obce Hořičky – změna termínu. Jestliže jste se těšili na tradiční klání našich i
přespolních plamenobijců v neděli 5.července, musíte si nechat zajít chuť o celé dva měsíce
(tedy do 5.září). Z důvodu personálních, časových, organizačních i vyšší moci se to prostě
dříve nestihne. Pozvánku zveřejníme v srpnovém zpravodaji, ovšem na návštěvu sportovního
areálu není třeba čekat tak dlouho. Přijďte kdykoliv jindy, zahrajte si fotbálek, objímejte mladé
lípy, nebo se kochejte hořičskými panorámaty.
Obecní hospoda. Procházíte-li v posledních dnech okolo hostince s nostalgií v duši a slinou na
rtu, vězte, že bude dobře. Nový nájemce se činí, obecní úřad také, a tak pozorně sledujte
vývěsní štít i internetové stránky obce. Jakmile bude stanoven datum prvního zašumění pípy,
budou to právě tato dvě místa, kde se dozvíte tolik očekávanou informaci. Štěstím bez sebe
budou jistě i žízniví a hladoví turisté, kterých máme na Hořičkách každé léto požehnaně.
Kovový odpad. Pokud jste mne spatřili, kterak nahlížím pod víko šedé „popelnice“ u hasičské
zbrojnice, chtěl bych vás ujistit, že nepatřím mezi prohledávače obsahu kontejnerů. Stravu
mám pestrou a manželka pečlivě dbá na slušný stav mého ošacení. To jsem pouze čerpal námět
na poděkování všem pořádkumilovným spoluobčanům. S potěšením jsem konstatoval, že
nádoba je téměř plná a obsahuje jen a jen kovový odpad - plechovky různého původu, uzávěry
od piva, ba dokonce víčka od jogurtů. A tak všem „vkladatelům“ pěkně děkuji. ☺
(mn)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

FEJETON POD ČAROU:
ČECHY KRÁSNÉ, ČECHY MÉ!
Po událostech posledních dnů nebo týdnů ze mne téma fejetonu vyklouznulo jako mokré mýdlo
z rukou. Zřejmě bych psal o lenošení na pláži kdesi v Tunisku, možná o návštěvě nějakého tamního
muzea nebo třeba o krásách exotického Egypta. Asi bych zmínil noblesu Paříže či nádheru celé Francie a
pravděpodobně bych se dotknul cestování slavným patrovým autobusem po Londýně. Nikdo z nás však
nemůže přehlížet zprávy, které se na nás hrnou ze všech stran. A tak mi na mysli vytanul text písně Čechy
krásné, Čechy mé! Nejsem až takový znalec vlasteneckých písní Josefa Leopolda Zvonaře z poloviny
19.století, ovšem snaha trávit dovolenou v Čechách je nyní nabíledni.
Majitelé cestovních kanceláří a zahraničních hotelů by neměli z následujících řádků radost, ale nárůst
obliby tuzemských pobytů je logicky nevyhnutelný. Počet kombinací míst pobytu v naší malé zemi je
pořád dost veliký. Obyvatelé z hornatých oblastí budou cestovat do rovinatých krajin v okolí Třeboně
nebo Mikulova, Brňané zajedou do Krušných hor, Ostraváci kamkoliv, kde bude čistý vzduch, stejně tak
jako Pražané. Zřejmě se začnou více pronajímat horské chalupy, kde je svatý klid, slabý signál a malá
hustota obyvatel na čtverečný kilometr. Pokud se vám podaří dostat do patřičné nadmořské výšky
dostatečné zásoby proviantu a lahvového piva, nebude Vám pravděpodobně chybět, alespoň po dobu
dovolené, nic z civilizačních výdobytků. Úspěch budou mít i v minulosti tolik oblíbené autokempy, a tak
například chatky na Rozkoši či v Adršpašsko-teplických skalách by mohly opět praskat ve švech.
Lenošení na verandě bude občas proloženo výletem do zoologické zahrady nebo blízkého hradu či zámku,
kde je tolik příjemný chládek. Doba ovšem pokročila a návrat k retro stylu v podobě stanů by tak
předpokládal málokdo. Nechceme-li se naopak vzdát navyklého pohodlí, asi využijeme nabídky menších
hotelů nebo penzionů, kde nám podstrojí bohatou snídani nebo chutnou večeři. Každopádně dovolená
v České republice by mohla být klidnější, bezpečnější a ve svém důsledku přínosnější, než lenošení na
pláži kdesi v Tunisku nebo návštěva tamního muzea. A tak si vlastenecky broukám: „Čechy krásné,
Čechy mé! Duše má se touhou pne, kde ty vaše hory jsou, zasnoubené s oblohou.“ Ať budete kdekoliv,
přeji Vám krásnou dovolenou a šťastný návrat domů.
(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 - 240 ks.
Výtisky jsou neprodejné a slouží k bezplatnému informování občanů.
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