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Přejeme životní pohodu a mnoho zdraví do dalších let!
(mn)
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KULTURNÍ A SPORTOVNÍ OKÉNKO
V sobotu 23.6.2018 jsme oslavili 100. výročí založení naší republiky. Počasí bylo velice
nepříznivé, což zřejmě odradilo řadu občanů od účasti. Program u našich dvou lip byl zdařilý,
koncert Městského dechového orchestru z Červeného Kostelce byl příjemný hudební zážitek a
výkon hudební skupiny Minimax vyprovokoval návštěvníky k divokým tanečním kreacím.
OPS Pechanec plánoval 6.7.2018 akci „ Kdo má kolo, jede s námi.“ Vzhledem k nadcházejícímu
prodlouženému víkendu však některé rodiny s dětmi plánují využít tyto dny jinou způsobem a
akce je přesunuta na měsíc srpen. Termín a trasa cyklovýletu bude včas zveřejněna.
S předstihem oznamujeme, že OPS Pechanec pořádá v sobotu 11.8.2018 MALÉ PIVNÍ
SLAVNOSTI. Od 15 hodin se budou čepovat piva Holba, Chotěboř, Platan, Rohozec, Rychtář a
Zubr. Večer bude k tanci a poslechu hrát country skupina TENDR Trutnov. Podrobnější informace
zveřejníme v srpnovém zpravodaji a na internetu. Občerstvení zajištěno!
Za obecní úřad a OPS Pechanec Josef Kačer, starosta

ZE ŽIVOTA OBCE
Kanalizace není všežravec! Nedávno se uskutečnil další z mnoha servisních zásahů v naší čistírně
odpadních vod. To, co projde trubou velkého průměru za pomocí gravitace a dostatečného
množství vody, se nemusí zamlouvat menším trubám a čerpadlům. Po demontáži technologického
zařízení se technici nestačili divit. Na hřídele a další rotační části se nachytalo takové množství
obtížně rozložitelného materiálu, že se nám čerpadla či motory doslova zadíraly, nebo z nich bylo
vytláčeno těsnění. S normálním obsahem splašků, mezi které řadíme toaletní papír, obvyklý
fekální odpad nebo starou polévku vylitou do záchodové mísy, si technologie hravě poradí. Pokud
se ale do kanalizace dostanou materiály s obsahem textilií (např. čistící utěrky na televize),
plastových fólií, buničiny nebo hadr na podlahu, čerpadla si začínají zoufat. Následně si nešťastně
povzdechne starosta, který musí zalovit v obecní pokladně a vydat nemalý peníz na opravu. A
v samém finále se může prohloubit vráska na čele nás všech, protože náklady na opravy se budou
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muset promítnout do cen stočného. Mějme prosím na paměti, že záchod není černá díra, kde
všechno zmizí, ale že má i nějaké pokračování, ke kterému bychom měli být v našem společném
zájmu ohleduplní. V současné době máme k dispozici hororové fotografie, které budou
k nahlédnutí na našich internetových stránkách, abyste se mohli sami přesvědčit o tom, že
kanalizace není všežravec. Kvalita tisku zpravodaje nám bohužel neumožňuje zobrazit tyto
strašáky na tomto místě. Buďme ale prosím ohleduplní k namáhané technologii, k našim
peněženkám a tím i sami k sobě.
Bezohlednost. S neskrývanou radostí se místní obyvatelé i návštěvníci Hořiček prochází po
novém, bezpečném chodníku, ovšem na svých toulkách občas narazí na bezohledné řidiče, kteří si
chodník pro pěší opakovaně pletou s firemním nebo privátním parkovištěm. Důvodů, proč se
zlobit, je více. 1) Chodník je pro pěší a pro jejich bezpečí. Musí-li při chůzi obcházet chybně
parkující vehikly a vstupovat do vozovky, je to prostě špatně. Týká se to všech kategorií chodců –
důchodci, maminky s kočárky, školní děti apod. 2) Stavební projektanti jsou moudří lidé a při
navrhování skladby podloží pod chodníkem vycházejí z toho, že se po něm bude pohybovat
obvyklé množství lidí průměrného vzrůstu a hmotnosti. Nikdo z nich nepočítá s tím, že na dlažbě
bude stát plechová kráva, která váží minimálně 1,5 tuny. 3) Dojde-li k poškození dlažby, podloží,
obrubníků atd., kdo asi bude platit opravu? Správně. Naše obec a tedy my všichni. To určitě
zamrzí, protože za vyhozené peníze bychom mohli koupit třeba lavičky do odpočinkové zóny za
školou, nové houpačky do školky nebo vybudovat další metry potřebného chodníku.
Na podobné bezohledné chování nás spoluobčané upozorňují i v jiných částech obce. Velkým
nešvarem se stává například parkování na veřejné zeleni přiléhající k hlavním komunikacím
procházejících obcí. Objíždění těchto překážek znamená vjíždět do protisměru, kde jako na
potvoru jede autobus, traktor nebo nákladní auto.
S blížícím se létem narůstá aktivita možná trochu opomíjené obecně prospěšné společnosti
Z babiččina kapsáře v Mečově. Poslední červnový den byl ve znamení hudební procházky léty
1918 – 2018 s vlasteneckým názvem „Pojďte s námi oslavit 100 let republiky.“ Mezi nehudebními
počiny bude jistě zářit představení divadla Nuda na tahu z Červeného Kostelce s názvem Kočár
(hraje se v pátek 13. července) a určitě si nenechte ujít mezinárodní setkání řezbářů pod poetickým
názvem „Masakr motorovou pilou.“ Tato akce bude vrcholit o týden později, tedy ve dnech 20.21.7.2018. Máte-li přístup k internetu, pátrejte na stránkách www.kapsar.eu nebo v aktualitách
našeho webu www.horicky.cz. Nadějeme se, že tištěné pozvánky se objeví i ve vývěsce našeho
obecního úřadu.
(mn)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

více o škole na www.skolahoricky.cz

OHLÉDNUTÍ ZA ŠKOLNÍM ROKEM
Školu opustilo 10 žáků 9. ročníku. A jaká že povolání si naši žáci vybrali? Jsou to: student gymnázia,
učitelka, zdravotní asistent, aranžérka, automechanik, autoklempíř, opravář zemědělských strojů, IT
technik, 2x bezpečnostně právní akademie.
Předpokládáme, že v září nastoupí do 1. ročníku 12 dětí. Mohlo by jich být víc, ale 5 dětí dostalo odklad
školní docházky. Do školy by pak mělo chodit asi 120 dětí (stejně jako loni). Personální obsazení naší
školy se poněkud změní. Odchází paní vychovatelka Andrejka Drahoňovská. Její nástupkyně je zatím v
jednání. Rovněž by školní řady mohla rozšířit školní asistentka. Uvidíme, do září je ještě čas. Mateřská
škola by měla být od září plná (kapacita školky je 28 dětí).
Ve škole jsme provedli vlastní testování s názvem Malá maturita, u kterého se jako každoročně zapotilo
15 žáků 5. ročníku před příchodem na 2. stupeň. Prvňáky jsme v místní zmodernizované knihovně
potrápili čtenářskou zkouškou s názvem "Pasování na čtenáře".
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Jako každoročně jsme do chodu školy zařadili mnoho akcí. Byly to kulturní program žáků při rozsvícení
vánočního stromu v obci, přednášky ve škole (o sebeobraně, o financích), karneval, čarodějnický rej či
projekty jablíčkový den nebo starověký Orient. Ve škole jsme měli hudební workshop s názvem „S
hudbou proti drogám“. Na jiný workshop, ale tentokrát výtvarný, žáci vycestovali do Náchodské galerie.
Dále nemohu opomenout mikulášskou nadílku, projekt "Ovoce do škol" a "Mléko do škol" – letos
premiérově pro 1. i 2. stupeň spojený se zajímavými ochutnávkami. Velmi vydařená byla velikonoční
akce pro veřejnost. Děti se také zkoušeli vžít do role postižených lidí a vyzkoušeli si Den s hendikepem.
Celá škola si zkusila být jeden den bez mobilu ve škole a pro některé to bylo dost krušné. Tuto akci určitě
zopakujeme. Své tradiční kouzlo měla "Ledová Praha", návštěva Broumovského kláštera i dětský den v
Havlovicích.
Na druhém stupni jsme uskutečnili již tradičně 6 turnajů v rámci ankety Sportovec školy 2018 a žáci v
tělesné výchově plnili disciplíny desetiboje známé mimo jiné i z vysílání ČT Déčko. Hezkých úspěchů
jsme dosáhli při sportovních soutěžích v rámci projektu OVOV, kde jsme zaznamenali úspěchy v
okresním kole a následně jsme slušně bojovali i v kole krajském. Celoroční soutěž o "Mozek školy"
zastřešila veškeré vědomostní a jiné soutěže na úrovni místních a vyšších kol.
Nechyběly školní výlety po naší vlasti – Liberec a okolí, Police nad Metují, Hradec Králové, Chlumec nad
Cidlinou, Broumov, mateřská škola se vydala do Mladých Buků.
Sbírali jsme 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 4. ročníku navštívili dopravní hřiště v
Bělovsi, kde získali průkaz cyklisty. Výběr žáků byl již tradičně úspěšný v dopravní soutěži mladých
cyklistů a "Pohár starostů" jsme dokonce vyhráli!
Mateřská škola nezůstávala pozadu a také se snažila obohacovat svůj program o všemožné akce. Děti
dlabaly dýně, zúčastnily se expedice do lesa a vyjely do Hradce Králové do Obřího akvária. Školku
tradičně navštívil Mikuláš se svou družinou a všichni ve školce se moc těšili na Vánoce. Nechyběla ani
besídka pro rodiče a zimní radovánky na sněhu. Svou tradici má i karneval. Letos v olympijském roce
proběhly ve školce pravé zimní olympijské hry, při kterých děti závodily se stejným nasazením jako naše
zlatá Ester. Na jaře přišli do školky naši školáci a sehráli dětem krásnou pohádku. Děti ze školky si hrály
na indiány a čaroděje a přišel si s nimi zaskákat dokonce velice úspěšný parkourista. Naši předškoláci se
průběžně formou předškoličky připravovali na zápis. Letos před poutí mohla veřejnost opět spatřit
nedaleko tabla deváťáků i tablo předškoláků. Předškoláci pak převzali pomyslnou štafetu od deváťáků
během pasování.
A jaké jsou naše plány na prázdniny? Plánujeme nainstalovat na hřiště k MŠ dva nové herní prvky, chybět
nebudou ani nezbytné malířské práce v interiéru školy a drobné opravy budov.
Pokud se chcete dozvědět ještě více informací o škole včetně fotografií a videí, navštivte naše webové
stránky skolahoricky.cz nebo facebook. Závěrem přeji všem hezké a klidné léto.
Karel Dvořáček, ředitel školy

KRÁSNÉ PRÁZDNINY, NÁDHERNÉ LÉTO A PŘÍJEMNOU
DOVOLENOU VÁM PŘEJE OBECNÍ ÚŘAD HOŘIČKY
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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 - 240 ks.
Výtisky jsou neprodejné a slouží k bezplatnému informování občanů.
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