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ŽIVOTNÍ VÝROČÍ:
Vojtěchová Drahomíra
Medková Marie
Dvořáček Karel
Berka Jaroslav

Hořičky
Hořičky
Hořičky
Hořičky

88 let
86 let
75 let
70 let

Přejeme životní pohodu a mnoho zdraví do dalších let!
(mn)
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SLOVO STAROSTY
-

Zahájena rekonstrukce splaškové kanalizace a vodovodního řadu v úseku křižovatka bytový dům
ZD čp. 40 - Duškovi. Obec ze svého rozpočtu hradí rekonstrukci kanalizace ve výši cca 1,1 mil.
Kč, VaK a.s. Náchod hradí rekonstrukci vodovodního řadu.
Časový harmonogram prací: 27.8. – 7. 10. 2018, zhotovitel díla: firma Petr Maršálek, Náchod.

-

Bude zahájena rekonstrukce silnici III/30420 Hořičky - Újezdec - Chvalkovice.
1. etapa Hořičky – Újezdec: 10.9. – 7.10.2018, 2. etapa Újezdec – Chvalkovice: 7.10. – 28.10.2018

-

Dokončena rekonstrukce VO v trase Křižanov – Mečov, osazeny ocelové stožáry, vedení zemním
kabelem. Celkové náklady 393.645,- Kč.

-

Rozšířeno VO v Chlístově o dva světelné body na dolní komunikaci u rybníku.
Celkové náklady 103.455,- Kč.

-

Provedena oprava schodiště na hřbitově. Náklady 51.240,- Kč, zbývá osadit kovové zábradlí.

-

Provedena rekonstrukce kovové brány na novém hřbitově, náklady 42.441,- Kč.
Josef Kačer, starosta

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

více o škole na www.skolahoricky.cz

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Školní rok 2018/2019 jsme zahájili s počtem 122 žáků (což je o 2 žáky více než loni). Škola bude mít 8
tříd (pouze ve III. třídě bude spojený 3. a 4. ročník, ostatní ročníky budou v samostatné třídě).
Personál školy zaznamenal několik změn. Ze školy odešla vychovatelka školní družiny paní Andrejka
Drahoňovská a na její místo nastoupila paní Markéta Térová. Paní Térová bude ve škole vykonávat
zároveň funkci školní asistentky (viz níže).
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Do 1. třídy nám nastoupilo 12 prvňáčků a jejich třídní učitelkou je paní Mgr. Dana Maršíková. Na
konci roku odešlo na střední školy 10 deváťáků. Několik dětí ještě nastoupilo do jiných ročníků.
Letošní prázdniny se opět nesly ve znamení různých oprav a vylepšování. V budově 1. st. byly
vymalovány chodby na všech patrech včetně nátěru soklů. Drobné úpravy zaznamenalo také vytápění
budovy. V budově 2. stupně školy byla vymalována třída pro budoucí nové druhostupňáky, za budovou
pak vzniká krásné prostranství, na které se již všichni těšíme.
Od září 2018 jsme zapojeni do projektu EU s názvem Šablony II. Jedná se 2 letý projekt, v rámci něhož si
škola polepší v mnoha aspektech. Zakoupíme novou výpočetní techniku a školní pomůcky, v základní i
mateřské škole a ve školní družině jsme vytvořili pracovní místa pro školní asistentky, budeme moci
realizovat různé projektové dny či absolvovat některé semináře.
MATEŘSKÁ ŠKOLA
Během letošním hlavních prázdnin byla školka v provozu do 13.7., poté byla 6 týdnů uzavřena a její
provoz byl obnoven 27.8. V červenci a na konci srpna navštěvovalo školku kolem 10 dětí, což odpovídá
dlouhodobých průměrům.
Školku bude letos navštěvovat 28 dětí, školka je tedy plně naplněna.
Personální obsazení školky zaznamenalo změnu k lepšímu. Ve školce bude fungovat během dopoledne
školní asistentka paní Helena Čepelková (viz výše).
Během prázdnin jsme provedli modernizaci školní zahrady, kde jsme se rozloučili se starými herními
prvky a pořídili jsme 2 moderní nové (lanovou pyramidu a kombisestavu se skluzavkou).
Zápis pro školní rok 2019/2020 proběhne v první polovině května 2019 (přesný termín bude uveden s
předstihem na webu školy).
Mgr. Karel Dvořáček, ředitel školy
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ZE ŽIVOTA OBCE
Doplnění poprvé. O rekonstrukci silnice v úseku Hořičky – Chvalkovice již bylo psáno v části
Slovo starosty. S ohledem na omezený prostor zpravodaje a naopak prakticky neomezený prostor
našich webových stránek či Facebooku pouze doplňuji, že podrobné informace svižně vystavujeme
ve zmiňovaných médiích. Dočtete se v nich, že rekonstrukce bude provázena úplnou uzávěrou
v příslušných úsecích a zvídavým spoluobčanům je k dispozici i oficiální znění vyhlášky odboru
dopravy, mapa objízdných tras nebo otáčení autobusů ve Lhotě pod Hořičkami.
Doplnění podruhé. Rekonstrukce kanalizace a vodovodního řadu se bude velmi úzce dotýkat i
provozu v okolí MŠ a 1. stupně ZŠ. Prosíme o trpělivost s dopravním omezením a o vzájemnou
ohleduplnost, a to i vůči zhotoviteli stavby. Rekonstrukce s sebou nese přesuny velkého množství
materiálu, který dělníci sotva budou vozit v kolečku. Taková Tatra 815 se těžko protáhne okolo
parkujících vozidel rodičů dětí z MŠ nebo ZŠ. Navíc výkopové práce postupně zasáhnou i
komunikaci před školními budovami, takže děti bude potřeba doprovodit i z větších vzdáleností
(např. z návsi).
Zasedání zastupitelstva se koná v pondělí 17.9.2018 od 18 hodin v obřadní síni obecního úřadu.
Košatý program má následujících sedm bodů:
1) Zahájení
2) Rekonstrukce kanalizace a vodovodu
3) Revitalizace rybníku v Křižanově
4) Výstavba hasičské zbrojnice
5) Komunikace Kalousov
6) Majetkové záležitosti
7) Různé, diskuse a závěr
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Sucho. I přesto, že v posledních dnech se nebesa již trochu otevřela, připomínáme dosud platnou
veřejnou vyhlášku Odboru životního prostředí Městského úřadu Náchod, která zakazuje odběr
povrchových vod z vodních toků v celém správním území ORP Náchod, a to pro účely mytí aut,
zalévání hřišť, trávníků, napouštění nádrží. Celé znění je na úřední desce a našich internetových
stránkách.
Tradiční výstava ve Slatině nad Úpou. Mnozí z vás vědí, že svaz zahrádkářů ve Slatině n. Ú.
pořádá každé dva roky krásnou výstavu s doprovodným programem. Méně známé je, že žáci naší
základní i mateřské školy tam mají k dispozici jednu celou místnost, kterou vyzdobí např. výkresy
nebo výrobky z různých přírodních materiálů. Přijměte tedy níže uvedené pozvání a hledejte ve
výstavních místnostech dílko právě vašeho dítěte, vnoučka nebo vnučky.
(mn)

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu ve SLATINĚ NAD ÚPOU
pořádá

VÝSTAVU OVOCE, ZELENINY, KVĚTIN a dalších
zahrádkářských zajímavostí
s doplňkovou expozicí: STOPY I. SVĚTOVÉ VÁLKY V NAŠEM REGIONU
Místo konání: budova bývalé Základní školy ve Slatině nad Úpou.
Termín: 22. a 23. září 2018 (So, Ne)
26. září 2018 (St)
28. až 30. září 2018 (Pá, So, Ne)
Výstava otevřena: sobota 22. 9. od 14.00 hod (VERNISÁŽ) do 17.00 hodin
ostatní výstavní dny od 9.00 do 17.00 hodin
poslední den (neděle) do 16.00 hodin
V ostatní pracovní dny výstavního týdne je výstava otevřena pro školy a ostatní skupinové návštěvníky
(zájemce) individuálně po vzájemné telefonické dohodě na tel. č. 603 390 285 nebo 603 834 996.

Podrobnosti o programu: (vernisáž, přednášky, čtení z kronik a ukázky) naleznete následně na
www.slatinanadupou.cz nebo na plakátech.
Na vaši návštěvu se těší pořadatelé.
______________________________________________________________________________________________________________________

PŘÁNÍ DO NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU
1) ŠKOLÁCI – Možná nastanou chvíle, kdy vás škola příliš bavit nebude, ale věřte, že bez
odpovídajícího vzdělání si dobře placenou práci budete jednou špatně hledat. Nehledejte vzory mezi
fotbalisty se základním vzděláním. Za příklad si vezměte šikovného elektrikáře ze svého sousedství, ale
také třeba svářeče, zámečníka nebo staršího kamaráda s výbornými počítačovými (nikoliv herními)
znalostmi a skvělou angličtinou. Proč by se jinak říkalo, že bez práce nejsou koláče?
2) RODIČE – Jistě vám nechybí potřebná trpělivost, ale přidáte-li k tomu nezbytnou důslednost a
potlačíte-li nevýchovné obhajování nesplněných úkolů nebo kázeňských přestupků, budete mít na konci
školního roku dobrý pocit z výchovy vlastních dětí. A jednou se vám to v dobrém bohatě vrátí.
3) UČITELÉ – Ať se vám stále daří dělat to, co tak skvěle umíte – učit děti. Povzneste se nad praxí
nepolíbené úředníky či neobjektivní názory laické veřejnosti. Čas ukáže, kdo měl pravdu.
(mn)
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KŘÍŽOVKA (minulé řešení: Navštěvujte kino MNV, hrajeme pro vás.)
Tajenka – příjmení našich současných nebo minulých spoluobčanů
1

2

3

4

5

6

7

8

9

A
B
C
D
E

10

11

autor: Luděk Rudiš

Vodorovně:
A – tělocvičný úkon, tajenka, římskou
číslicí 1000
B – SPZ Kolína, tajenka, SPZ Prahy, Í
C – SPZ Ústí n. L., výtažek z čerstvých
bylin, chem. značka kyslíku, pohodný
D – dřívější náplň přikrývek, nakropit
(prádlo)
E – AK, označení letadel Iljušin,
symetrála, zkratka národního
shromáždění, SPZ Rokycan

Svisle:
1 – autor Spejbla a Hurvínka
2 – cenina
3 – lovečtí psi
4 – sloní zuby, mazlavá zemina (slovensky)
5 – cestovní doklad, příjmení doktora z knížky o Bondovi
6 – ženské jméno, asi (básnicky)
7 – lidská sebranka
8 – otázka při sázce (slovensky), osobní zájmeno
9 – vření vody, zkratka státního statku
10 – mužské jméno (domácky), příslušník cizího národa
11 – pořadí
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

FEJETON POD ČAROU
EKOLOGIE
Asi se shodneme, že ekologie, ekologické chování a ekologická výchova jsou dnes nezbytnou součástí
života. Odhodit do příkopu PET lahev, uložit do remízku vysloužilou televizi nebo zakutálet do vzrostlého
obilí ojeté pneumatiky, to může udělat jen křupan. Různé materiály se postupně rozkládají různě dlouho a
petka v lese se asi těžko stane několikadenní potravou pro nájezdníky z řad mravenců nebo hovniválů. A
protože patříme do druhu Homo sapiens (člověk moudrý), vybavili jsme ulice odpadkovými koši, vybraná
místa kontejnery a čas od času zahlédnete v krajině řízenou skládku nebo moderní spalovnu odpadů. Zcela
na místě jsou i různé technologické linky na zpracování odpadů, ovšem lednička nebo vysavač do nich
sami nenapochodují. Nezastupitelnou roli tak hraje osvěta, výchova ve škole, ale zejména osobní příklad
rodičů. Vidí-li dítko školou povinné, že se doma třídí odpad a stará televize trpělivě čeká na svoz
nebezpečného odpadu, pravděpodobně se v dospělosti bude chovat obdobně. Pokud ale papír, plechovky,
zmiňované PET lahve a vybité baterie končí v jednom koši, jestliže je svědkem toho, jak táta se strejdou
vytahují na parkovišti za městem vysloužilý mrazák z kufru auta, pravděpodobně si tyto manýry ponese
celý život s sebou.
Na druhou stranu přehnaná a mnohdy neopodstatněná ochrana přírody vyvolává přinejmenším
pozdvihnuté obočí u normálně smýšlejících lidí. Obstrukce exhibujících pseudoekologů často přinášejí víc
škody než užitku a zdá se, že nejsou tím pravým příkladem, jak pomoci vychovat prachobyčejné třídiče
odpadu a k přírodě ohleduplné lidi. Určitě mi nepřísluší polemizovat nad ohroženými čmeláky nebo
žábami při dostavbě dálnice D11 či výstavbě v nějaké průmyslové zóně. Co mohu ale udělat ještě dnes je,
že prasklou žárovku nevyhodím do komunálního odpadu, ale přidám ji k ostatním, které mám schované,
až pojedu do Tesca. Potkáme se spolu u kontejneru vedle Informací?
(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.

© OBECNÍ ÚŘAD HOŘIČKY

4

