HOŘIČSKÝ ZPRAVODAJ
ROČNÍK : XII

OBECNÍ ÚŘAD HOŘIČKY
www.horicky.cz

červenec 2011

ŽIVOTNÍ VÝROČÍ:
Oldřich Šolc
Josef Kábrt
Josef Kasnar

Hořičky
Nový Dvůr
Hořičky

83 let
70 let
70 let

Přejeme životní pohodu a mnoho zdraví do dalších let!

_______________________________________________________________

Obecně prospěšná společnost
společnost
PECHANEC
Vás srdečně zve na prázdninové akce.

Sousedské posezení s hudbou,
které se uskuteční 6.8.2011 od 18 hod.
Na Vaši účast se budeme těšit ve volnočasovém areálu na Hořičkách
(u fotbalového hřiště)
V případě nepříznivého počasí jsou zajištěny náhradní prostory
v jídelně ZD Hořičky.
Vstup na akci je zdarma, občerstvení je zajištěno.

Těšíme se na Vaši účast.
V měsíci srpnu dále plánujeme pro zájemce z Hořiček a okolí

výlet nejen pro starší spoluobčany a loučení s prázdninami.
Termíny a místa dalších akcí upřesníme v příštím zpravodaji.
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OKÉNKO ZŠ A MŠ HOŘIČKY: (převzato bez redakčních úprav)
Je konec školního roku, čas podívat se zpět. Škola je samozřejmě hlavně učení. Nebyla by to
však pravá škola, pokud by žákům nenabídla ještě něco dalšího. A nebylo toho málo, jak ve
škole, tak ve školce. Posuďte sami....
Z kulturních akcí vzpomenu například několik loutkových představení u nás ve škole, názornou
ukázku smyčcových a dechových hudebních nástrojů, kulturní program žáků při rozsvícení
vánočního stromu v obci nebo program ke Dni matek. Pravý kulturní zážitek byla pro žáky
návštěva Klicperova divadla v Hradci Králové.
Naše škola během školního roku uskutečnila celou řadu výjezdů s různými cíli. Kompletní
představu o ČR žáci získali během multimediálního pořadu v kině v Červeném Kostelci.
Zeleninu poznali na výstavě ve Slatině nad Úpou a vánoční výstavu navštívili v České Skalici.
Během pololetních prázdnin a víkendu se žáci druhého stupně zúčastnili zajímavého projektu
„Ledová Praha“. Sedmáci pomohli s úklidem v ZOO ve Dvoře Králové nad Labem. Jak to
vypadá v Českém rozhlasu zjistili někteří žáci prvního stupně v Hradci Králové a ti
nejodvážnější promluvili v živém vysílání. Deváťáci si zahráli na geology v Ratibořicích. A
nebyl by to ten správný konec školního roku bez oblíbených školních výletů (např. na Potštejn,
do Krušnohoří, Malé Skály, Uhřinova v Orlických Horách a školka do Nového Města nad
Metují).
Oblíbenou činností prvního stupně školy jsou různé projekty a akce se všemožně záludnými
názvy. Posuďte sami: zeleninová pouť, drakiáda, malé kuchaření, „Půjdem spolu do Betléma“,
karnevalová rekordiáda, míchání koktejlů, malá maturita. Žáky tyto aktivity velice baví a zatím
nikdo si při nich nevšiml, že se vlastně učí. Pozadu však nezůstávali ani žáci druhého stupně
školy: halloweenské odpoledne, čertovský rej, čarodějnický den.
Při výchově a vzdělávání jsme nezapomínali ani na dopravní výchovu. Žáci navštívili dopravní
hřiště v Bělovsi, kde získali průkaz cyklisty. Zúčastnili jsme se dopravní soutěže „O pohár
starostů“ a bojovali jsme v každoroční dopravní soutěži mladých cyklistů. Školu také navštívila
mluvčí Policie ČR z Náchoda, aby vysvětlila právní odpovědnost občanů. Věřme, že tato osvěta
bude žákům ku prospěchu a budou se chovat dle pravidel.
V dnešní době všichni říkáme o dětech, že sedí jen u počítače a že se vůbec nehýbou. Proto
jsme uplynulý školní rok chtěli věnovat podpoře sportu. Sportoviště již máme, tak už nám
zbývá jen naučit se je využívat. Pro žáky jsme zorganizovali turnaje ve streetballu, floorballu,
ve stolním tenisu, v přehazované, ve vybíjené a nakonec jsme si udělali závody v běžeckých
štafetách. Během hodin tělocviku žáci 2. stupně plnili disciplíny desetiboje (OVOV). Sport byl
celkově zastřešen premiérovým vyhlášením Sportovce roku v kategorii dívek a chlapců. Kromě
toho jsme porovnávali síly v různých kolektivních hrách s Chvalkovicemi, Batňovicemi, a
Havlovicemi a také jsme si vyzkoušeli minigolf v Havlovicích. Sportovní aktivity byly
podporovány udílením krásných medailí. Mezi již tradiční sportovní aktivity patří plavecký
výcvik pro předškoláky a malé školáky, dále pak lyžařský výcvik páťáků a pokročilejší týdenní
výcvik pro sedmáky.
Zmínit musím i sběry papíru, bylin, pomerančové kůry a kaštanů. Nejvíc aktivity žáci projevili
ve sběru papíru, nejvíc odporu mají ke sběru bylin. Během školního roku se žáci zúčastnili také
mnohých soutěží. V nich jsme zaznamenali několik zajímavých výsledků (např. recitační
soutěž), bylo jich však o něco méně než loni. V dnešní době je totiž problém žáky k soutěžím
motivovat.
Ještě několik čísel. Devátý ročník opustilo 14 žáků a do prvního ročníku nastoupí v září 13
prvňáčků. V září by tedy škola měla mít asi 109 žáků. Naši deváťáci odcházejí na celou řadu
škol: gymnázium, evangelická akademie, SŠ strojní, SŠ pedagogická, SŠ ochrany osob a
majetku, opravář zemědělských strojů, truhlář, instalatér, automechanik, zedník. V mateřské
škole bude od září plný stav 25 dětí.
A plány na prázdniny? Vzhledem k tomu, že je škola zapojena do projektu „EU peníze školám“,
budeme během prázdnin instalovat do školy několik interaktivních tabulí, které by měly žákům
zpestřit výuku a učinit ji více názornou. Ve škole díky projektu přibude také několik počítačů a
další techniky. Určité změny k lepšímu zaznamená také strojové vybavení školní kuchyně.
Karel Dvořáček, ředitel školy
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ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE
HOŘIČKY
se uskuteční
datum:
čas:
místo:

ve čtvrtek 14.7.2011
19:00 hod
Obecní hostinec - jídelna

PROGRAM:

1. Zahájení a kontrola usnesení
2. Projednání zadání územního plánu
obce Hořičky
3. Různé
Ing.Zdeněk B r o ž
starosta

______________________________________________________________________

ČERVENCOVÉ GRILOVÁNÍ
V „ HOSTINCI NA HOŘIČKÁCH “
9.7.2011 Posezení s grilovaným prasátkem
Od 18:00 hrají : Tak jako dřív
23.7.2011 Grilované rybí speciality ( od 12:00 )
bližší informace na tel :774 784 318 nebo na plakátovacích plochách
_______________________________________________________________________

LETNÍ PROVOZNÍ DOBA HOSTINCE (od 1.7. do 29.8.2011)
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek

12:00 – 22:00 hod
12:00 – 22:00 hod
12:00 – 22:00 hod
12:00 – 22:00 hod
12:00 – 24:00 hod
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12:00 – 24:00 hod
12:00 – 22:00 hod

POUŤ – podtrženo, sečteno
Tak, a je to za námi! Atrakce se přesunuly na další štaci, stánkaři sbalili své plátěné
přístřešky a kovové konstrukce a náves může opět sloužit svému účelu. Aby tomu tak bylo,
zbývalo jediné – náves a přilehlé okolí uklidit. Již v pondělí odpoledne jsme všichni mohli
jásat, že máme náves opět jako ze škatulky. Ovšem nebylo to proto, že by oplývala
samočisticí schopností, nýbrž proto, že na ní obětavě zapracoval pan Josef Pokorný
z Hořiček, kterému na tomto místě patří velké poděkování.
Pouť však přinesla kromě nových atrakcí i další nový prvek a to vyhlídkové lety
vrtulníkem. V sobotu ráno jsme byli někteří zaskočeni burácením nízko letícího stroje,
avšak brzy jsme si zvyknuli. Až do nedělního odpoledne si však musel našinec dávat pozor i
na vlastní zahradě, aby se třeba nepodrbal na dolní části zad a kompromitujícím způsobem
ho při tom nesejmul objektiv osádky vrtulníku. Nelehké to měli občané bydlící v těsné
blízkosti improvizovaného letiště, ale zdá se, že opakované starty a přistání přežili bez
úhony nejen oni, ale i domácí mazlíčci, střechy nebo koruny stromů.
Ale pouť měla bohužel i své stinné stránky, které většinou souvisely s večerní zábavou.
Někteří jedinci zkoušeli završit svou konzumaci povzbuzovadel nějakým siláckým kouskem
a volba padla například na plot. Rovněž urologické potíže a nedostatek sebeovládání
způsobily, že majitelé přilehlých pozemků mohli zaslechnout u svých plotů zurčení, avšak o
horský potůček se ani v jednom případě nejednalo. Nezbývá, než doufat v kulturnost
návštěvníků příští pouti. V takovém případě rádi zvoláme: „Přijďte pobejt.“
(mn)
_________________________________________________________________________

FEJETON POD ČAROU:
STÁTNÍ SVÁTEK
Takový státní svátek, to je veskrze prospěšná věc. Původní záměr každého vyhlášeného
svátku byl vždy ušlechtilý. „Občané, radujme se a slavme výročí vzniku samostatného
českého státu, Den vítězství (rozuměj ukončení 2.světové války) atd.“ Pravdou je, že již
delší dobu pozvedají prapor cti spíše Pražáci nebo obyvatelé krajských měst. To my,
vesničané, máme holenkové jiné starosti: posekat trávu, opravit králíkárnu, nakrmit slepice,
natřít střechu, vyplet záhony, přihrnout brambory, uvařit sváteční oběd nebo si dát
svátečního šlofíčka (když už je ten svátek).
Nemohu kázat vodu a pít víno. Přiznávám bez mučení (jaké to troufalé spojení slov
v den, kdy byl upálen mistr Jan Hus), že místo velebení Cyrila a Metoděje jsem maloval
obývák a ve druhý sváteční den zase dotvářel zpravodaj, který držíte právě v ruce.
Ve srovnání například se sousedním Německem máme těch svátků nějak málo. Pokud by
se nám podařilo jejich počet alespoň vyrovnat (v lepším případě překonat), zákonitě by
muselo dojít ke zlepšení v oblasti bytové kultury, vzhledu předzahrádek a potažmo celých
obcí. Teď už jen zbývá vymyslet, jak se dopracovat k těm správným datům. Rozpoutat
válku, aby mohla být oslavně ukončena, je stejná blbost jako postavit na hranici nějakého
učence nebo vědátora. Ale z řad Čechů bychom jistě vybrali celou řádku osobností (a
logicky datumů), které by si zasloužily uctít nějakým tím státním svátkem. A pro tipy
nemusíme chodit nijak daleko: Božena Němcová, Karel Čapek, Josef Čapek, Alois Jirásek,
Bedřich Smetana atd. Nechci nesportovně podsouvat následující myšlenku, ale začít
bychom mohli třeba od osobností, které se narodily v nějakém teplém měsíci (takový srpen
nebo začátek září – to by krásně vyhovovalo). Ona se totiž ta střecha bude natírat určitě lépe
v létě než v lednu.
(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 - 220 ks. Výtisky jsou neprodejné a slouží k bezplatnému informování občanů.
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