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OBECNÍ ÚŘAD HOŘIČKY
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červenec 2017

ŽIVOTNÍ VÝROČÍ:
Šolc Oldřich
Teichman Miroslav

Hořičky
Hořičky

89 let
82 let

Přejeme životní pohodu a mnoho zdraví do dalších let!
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Obecně prospěšná společnost Pechanec Hořičky ve spolupráci s obcí pořádá 5.ročník akce

PŘEHLÍDKA DŘEVOŘEZBÁŘŮ
S MOTOROVOU
PILOU
21. a 22. července 2017
Místem konání bude již tradičně sportovní areál u zemědělského družstva.
Program:
pátek 21.července
od 9:00 hodin – 1. den práce řezbářů
sobota 22.července
od 9:00 hodin – 2. den práce řezbářů
11 – 14 hodin – vyhlídkový let upoutaným balónem (dle počasí)
15:00 hodin – beseda s herečkou Valérií ZAWADSKOU
16:30 hodin – přehlídka dřevořezbářských prací
18:00 hodin – posezení s hudbou, hraje Oldřich MEISNER
Celou sobotu akce pro děti – malování na prkna.
Občerstvení v průběhu obou dnů zajištěno.
© OBECNÍ ÚŘAD HOŘIČKY

1

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

více o škole na www.skolahoricky.cz

Ohlédnutí za školním rokem
Školu opustilo 15 žáků 9. ročníku. A jaká že povolání si naši žáci vybrali? Jsou to: 3x automechanik, 3x
zdravotní sestra, designér, pracovnice v gastronomii, pracovník ve veřejné správě, pekař, provozář,
agropodnikatelka, správce PC a IT pracovník v bankovnictví, mechanizátor.
Předpokládáme, že v září nastoupí do 1. ročníku 15 dětí. Do školy by pak mělo chodit asi 120 dětí. Počet
žáků školy se oproti loňsku nezmění. Nezmění se ani personální obsazení naší školy. 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 zapotili
žáci 5. ročníku před příchodem na 2. stupeň. Prvňáky jsme v místní zmodernizované knihovně potrápili
čtenářskou zkouškou s krycím názvem "Pasování na čtenáře". V tomto školním roce nás po několika
letech navštívila Česká školní inspekce, aby provedla komplexní kontrolu v naší škole. Zapotili jsme se
všichni, ale nakonec dopadlo vše dobře. Musíme konstatovat, že pracovníci ČŠI pracovali velmi
profesionálně a jejich návštěva byla pro nás všechny přínosná. A aby toho nebylo ze strany ČŠI málo, tak
jsme ještě byli vybráni do velkého vzorku škol, kde byli prostřednictvím počítačů testováni žáci 9. ročníku
z českého a anglického jazyka a z přírodních věd byla vybrána chemie.
Jako každoročně jsme do chodu školy zařadili mnoho akcí. Z akcí, které proběhly v Hořičkách, vzpomenu
kulturní program žáků při rozsvícení vánočního stromu v obci, přednášky ve škole (o Norsku, o Bali),
karneval, čarodějnický rej či projekty bramboráček nebo starověký Orient. Ve škole jsme měli hudební
workshop pana Davida Andrše s názvem Rytmy sběrného dvora. Na jiný workshop, ale tentokrát výtvarný
žáci vycestovali do Náchodské galerie. Dále nemohu opomenout mikulášskou nadílku, projekt "Ovoce do
škol" spojený s ochutnávkami. Velmi vydařená byla akce pro veřejnost "Pohádkové Vánoce".
Všem školákům se jistě líbila také návštěva místní knihovny v rámci hodin českého jazyka. Své kouzlo
měla "Ledová Praha", návštěva tepelné elektrárny v Opatovicích, návštěva taneční akademie a
divadelního představení Ledová královna v Úpici či sportovní den v Havlovicích. Žáci prvního stupně byli
na adrenalinové exkurzi u profesionálních hasičů ve Velkém Poříčí. Slavnostní oblečení žáků 2. stupně
vyžadovala návštěva divadelního představení Tři mušketýři v Hradci Králové. Ta správná vánoční nálada
dýchla na žáky 1. stupně v Ratibořicích. Ve Slatině nad Úpou se zase po dvou letech urodila zahrádkářská
výstava, které se žáci školy účastnili nejen jako návštěvníci, ale zároveň jako vystavovatelé svých prací.
Na druhém stupni jsme uskutečnili již tradičně 6 turnajů v rámci ankety Sportovec školy 2017 a žáci v
tělesné výchově plnili disciplíny desetiboje. Hezkých úspěchů jsme dosáhli při sportovních soutěžích v
rámci projektu OVOV, kde jsme na podzim měli jednu zástupkyni v republikovém finále a v jarní části se
nám zase podařilo dostat až do krajského kola. Celoroční soutěž o "Mozek školy" zastřešila veškeré
vědomostní a jiné soutěže na úrovni místních a vyšších kol.
Nechyběly školní výlety po naší vlasti - Pardubice, Ratibořice a Havlovice, Chlumec nad Cidlinou, Malá
Skála, ZOO ve Dvoře Králové nad Labem, mateřská škola se vydala na Černou Horu.
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 úspěšný v dopravní soutěži mladých cyklistů a také v
soutěži "Pohár starostů".
Mateřská škola nezůstávala pozadu a také se snažila obohacovat svůj program o všemožné akce. Děti si
hrály na auta s molitankou, zúčastnily se také zahrádkářské výstavy ve Slatině nad Úpou a tento výlet
spojily ještě s návštěvou kravína a teletníku. Poznávaly ovoce a zeleninu během zdravého týdne,
bubnovaly v rytmech bubenické show, vyráběly z brambor a hrály si na malé architekty. Děti si dvakrát
zašpinily ručičky během keramických dílen, s nadšením sledovaly divadelní představení O hubaté Káče.
Jely se podívat za čerty do Mladých Buků a pak dokonce školku navštívil Mikuláš se svou družinou.
Průběžně probíhala ve spolupráci s prvňáky tzv. předškolička, která měla dětem přiblížit opravdovou
školu a připravit děti na vstup do školy. Celé toto snažení bylo korunováno zápisem do školy. Jednou děti
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do školky tak pospíchaly, že si zapomněly sundat pyžamo a řádily v něm dokonce ve školce. Také vítaly
jaro, oslavovaly Den Země a školku navštívila dokonce i pravá želva. Ve školce nechyběly ani 2 besídky
pro rodiče a letos mohla veřejnost premiérově spatřit nedaleko tabla deváťáků i tablo předškoláků.
A jaké jsou naše plány na prázdniny? Plán máme jeden, zato je hodně rozsáhlý. V budově 1. stupně školy
budou kompletně vyměněna dosluhující okna a vstupní dveře do ZŠ i MŠ. Na tuto akci se podařilo obci
získat zajímavou dotaci. Chybět nebudou ani nezbytné malířské práce v interiéru školy. Škola se tak zase
posune o velký kus dopředu...
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
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

KŘÍŽOVKA (minulé řešení: Jakoubková, Jindra, Kudera)
Tajenka – souvisí s letním obdobím
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Vodorovně:

A

A – druh papíru, zkr.
průmyslu mléčné
výživy, koryto, jak
(slovensky)
B – slavný mstitel,
MPZ Maďarska, velký
kus pole, iniciály
Oněgina, závod v
Trutnově
C – domácké mužské
jméno, 1.díl tajenky,
osobní zájmeno
D – povrchový důl,
zkratka akademie věd,
SPZ Topolčan, druh
hutního výrobku
E – čidlo zraku, 2.díl
tajenky, starý systém
rozvodu ventilů
F – divím se, chem.
značka bóru, čas,
ženské jméno
G – NPO, 3.díl
tajenky, město nad
řekou Hron

B
C
D
E
F
G
H
I
J
H – zaspím, 4.díl tajenky, domácky mužské jméno
I – stařec, krátké rozsvícení, výběrová (jednotka)
J – čerpati, natáčí (např. vlnu), sloní zub, žal

Svisle:
1 – předložka, spořitelnu, zkratka krajské správy
2 – román do kapsy, moje
3 – zahrada v Persii (v Širázu), chemická značka kyslíku, lyrická báseň
4 – chytiti
5 – SH, křičí, SPZ Havlíčkův Brod (obráceně), SPZ Brna města
6 – odstraňovat plevel, zkratka policie za totality, co (slovensky), LO
7 – květen, povést se
8 – donesl dovnitř, oslovuje zvláštním způsobem
9 – pečivo, druh masa
10 – minulý rok, něco rozmělní
11 – jak to že (slovensky), AŽ, mnoho jednotek hmotnosti
12 – stavba (německy), MPZ Itálie, spolek států, TB
13 – bratr Mojžíše (z bible), lehce
14 – druh látky (pro vyšívání), SPZ Rakovníku, mastná zemina (slovensky)
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FEJETON POD ČAROU:
DRÁHA
Příznivé ohlasy na retro témata, včetně posledního fejetonu o cestovatelích, mě inspirovaly k dalšímu,
doufám že poutavému, zavzpomínání. Mnozí z Vás již podle nadpisu odhadují, že se jedná o cestování
železnicí. Ponechme stranou indiánské označení Železný oř a zapátrejme v paměti, jak naše babičky a
dědové o vlacích mluvili. Pro mladší generaci budou zřejmě nutné následující vysvětlivky. Když dědeček
řekl, že jde na dráhu, neznamenalo to, že by vyrazil do Pece pod Sněžkou na dráhu bobovou, nýbrž
odkráčel směrem k vlakovému nádraží. Jestliže na pohlednici napsali s babičkou příbuzným do Prahy, že
pojedou dráhou, bylo nad slunce jasné, jaký dopravní prostředek k návštěvě použijí. Vždyť i slavná věta:
„Ona ta dráha taky není zadarmo“, která zazněla z úst Josefa Kemra (skladníka Plhy ve šroubárně ve filmu
Marečku, podejte mi pero), naznačovala, že staří rodiče z Kojčic u Pelhřimova na třídní schůzku přijedou
vlakem.
Samostatnou kapitolou byly pochopitelně lokomotivy (to je téma pro opravdové fajnšmekry), ale co
nám utkvělo v paměti, byly vagóny a jejich provedení či výbava. Pamětníci jistě pamatují legendární
motorové vozy, tzv. Hurvínky, které měly dřevěné lavice, spalovací motor z Tatry a otevření dveří pomocí
klik a mechanických pojistek dávalo zabrat technicky i silově nadaným jedincům. Vlastní nástup/výstup
patřil potom k těm nejnáročnějším úkonům během přepravy. Měl-li cestující v rukou ještě kufr či balík a
v kolenou artrózu, bylo poměrně jisté, že výše uvedená operace nedopadne dobře. Na delších tratích jsme
sedávali i v delších vagónech, občas se poštěstilo sedět i v samostatném kupé. Nelze zapomenout na
sklopné stolky, pomalé a poruchové ovládání oken pomocí kolečka na stěně nebo smradlavé popelníky
v loketních opěrkách u sedadel. Nicméně i v takovém prostředí bylo možné zažít spoustu zajímavých
situací. Oblíbené byly tunely, zejména ty dlouhé, při školních výletech. Dráha tenkrát neměla WiFi
připojení, stevardky s vonící kávou nebo denní tisk, ale zato jsme často hráli karty, balili holky nebo
jenom povídali. Důležité bylo, že se vše odehrávalo tváří v tvář. Možná ve svém okolí znáte někoho, kdo
se díky dráze seznámil se svým budoucím manželem nebo manželkou. Možná dodnes vzpomínáte na
někoho, s kým jste jeli do Tater na dovolenou a jeho vyprávění Vás obohatilo na celý další život. Právě
toto bylo na dřívějším cestování příjemné a mohli bychom tak železnici (nebo snad dráze?) ten její
historický diskomfort odpustit. Co říkáte?
(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 - 240 ks.
Výtisky jsou neprodejné a slouží k bezplatnému informování občanů.
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