HOŘIČSKÝ ZPRAVODAJ
ROČNÍK : XX

OBECNÍ ÚŘAD HOŘIČKY
www.horicky.cz

červenec 2019

ŽIVOTNÍ VÝROČÍ:
Ing. Šolc Oldřich
Teichman Miroslav
Čapek Petr
Svobodová Danuše

Hořičky
Hořičky
Hořičky
Hořičky

91 let
84 let
75 let
75 let

Přejeme životní pohodu a mnoho zdraví do dalších let!
(mn)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Obecně prospěšná společnost
PECHANEC
Vás srdečně zve na prázdninové akce:
27. července 2019 – SPORTOVNÍ ODPOLEDNE
- mobilní lezecká stěna výška 8 m
od 13.00 hod do 17.00 hod pro malé a
velké odvážné sportovce
- bubble fotbal od 14.00 hod do 16.00 hod
zapůjčené koule pro malé, střední a velké hráče
- akce se bude konat ve sportovním areálu, tradiční občerstvení zajištěno

10. srpna 2019 – MALÉ PIVNÍ SLAVNOSTI
- od 14.00 hod budeme čepovat méně známá piva:
Ferdinand, Holba, Konrád, Litovel, Platan, Zubr
- od 18 hod hudba Klapeto
- akce se bude konat ve sportovním areálu
- tradiční občerstvení zajištěno
- pozvánka bude součástí i srpnového zpravodaje
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Sbor dobrovolných hasičů v Hořičkách
Vás zve na soutěž
požárních družstev v požárním útoku

PUTOVNÍ TROFEJ SDH HOŘIČKY
Datum:

sobota 20. července 2019 od 13 hodin

Místo:

areál fotbalového hřiště

Kategorie:

muži - o putovní trofej SDH Hořičky
ženy
děti

Občerstvení po celou dobu zajištěno.

Po skončení soutěže Vás zároveň zveme od 18:00 hodin na večerní zábavu.
www.hasicihoricky.cz
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OKÉNKO ZŠ A MŠ HOŘIČKY: (převzato bez redakčních úprav)

více o škole na www.skolahoricky.cz

Ohlédnutí za školním rokem
Školu opustilo 8 žáků 9. ročníku. Vybrali si následující obory: kadeřnice, 2 x kadeřnice - vizážistka,
kosmetička, výživová poradkyně, studentka stavebnictví, opravář zemědělských strojů a student
vojenského lycea.
Předpokládáme, že v září nastoupí do 1. ročníku 19 dětí. K tomu k nám přestoupí ještě několik dalších
žáků. Do školy by pak mělo chodit přes 130 dětí, což je oproti loňsku nárůst o více než 10 dětí.
Personální obsazení naší školy se změní. Odchází dlouholetá učitelka 2. stupně Jana Pichová, která učila
matematiku celou řadu žáků naší školy, za což jí patří velké poděkování. Všichni jí přejeme hodně zdraví
a pohody v dalších letech.
Velmi významnou změnou nového školního roku, která souvisí s reformou financování školství je
otevření nové třídy prvního stupně. Od září tedy budeme mít na 1. stupni 5 tříd pro 5 ročníků a nebudeme
tedy spojovat žádné ročníky. Na 1. stupni nám tedy přibude nová paní učitelka. Navíc budeme mít ještě
další asistentku pedagoga. Změnu zaznamená i školní družina, která bude mít od září 3 oddělení (to
znamená novou vychovatelku pro 3. oddělení). Vzhledem k tomu, že řada personálních změn je ještě v
jednání, dozvíte se více až v září.
Co se týká mateřské školy, ta je pro nový školní rok plně naplněna (28 dětí).
Ve škole jsme provedli vlastní testování s názvem Malá maturita, u kterého se jako každoročně zapotilo
16 žáků 5. ročníku před příchodem na 2. stupeň. Letos tato maturita prodělala zásadní a velmi přínosnou
změnu v tom, že testování jsme provedli na 2. stupni.
Prvňáky jsme v místní knihovně potrápili čtenářskou zkouškou s názvem "Pasování na čtenáře".
Jako každoročně jsme do chodu školy zařadili mnoho akcí. Byly to kulturní program žáků při rozsvícení
vánočního stromu v obci, cestopisná přednáška o Peru ve škole, karneval, čarodějnický rej, projekt
bramborový týden, autorská malířská výstava či divadelní představení. Ve škole jsme měli hudební
workshop, kde si každý zabubnoval. Na jiný workshop, ale tentokrát výtvarný, žáci vycestovali do
Náchodské galerie. Dále nemohu opomenout mikulášskou nadílku, projekt "Ovoce do škol" a "Mléko do
škol". Velmi vydařená byla vánoční akce pro veřejnost s názvem „Vánoce přicházejí“. Loňskou akci den
bez mobilu jsme zopakovali v podobě týdnu bez mobilu. Na toto pak navázala anketa pro žáky, rodiče a
učitele, kde se všichni mohli vyjádřit k problematice mobilů ve škole. Z této ankety pak vzešla změna
školního řádu, který mobily ve škole ve velké míře zakazuje.
Své tradiční kouzlo měla "Ledová Praha", návštěva taneční akademie v Úpici i dětský den v Havlovicích.
Sté výroční vzniku republiky jsme podpořili návštěvou zahrádkářské výstavy ve Slatině nad Úpou, školní
soutěží či návštěvou kulturního představení ve Rtyni v Podkrkonoší.
Na druhém stupni jsme uskutečnili již tradičně 6 turnajů v rámci ankety Sportovec školy 2019 a žáci v
tělesné výchově plnili disciplíny desetiboje. 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. Jednomu žákovi se podařilo dokonce postoupit i do republikového finále v Praze.
Celoroční soutěž o "Mozek školy" zastřešila veškeré vědomostní a jiné soutěže na úrovni místních a
vyšších kol. Umělecké soutěže pak byly korunovány udělením cen v soutěži „Umělec školy“.
Nechyběly školní výlety po naší vlasti – Malá Skála, Semilsko, Chlumec nad Cidlinou, Praha, mateřská
škola se vydala do Častolovic.
Sbírali jsme starý papír, méně pak pomerančovou kůru, žaludy, kaštany, 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 v "Poháru starostů“.
Mateřská škola nezůstávala pozadu a také se snažila obohacovat svůj program o všemožné akce. Děti si
prohlédly zemědělskou techniku u Pacáků, zúčastnily se nejedné expedice do lesa a vyjely do Slatiny nad
Úpou na zahrádkářskou výstavu. 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 se sněhuláky. Svou
tradici má i karneval. Děti ze školky si hrály na čaroděje a přišly se v kostýmech podívat na kouzelnické
představení na 2. stupeň, které pro ně připravily mladé čarodějnice – chemičky. Naši předškoláci se
průběžně formou předškoličky připravovali na zápis. Letos před poutí mohla veřejnost opět spatřit
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nedaleko tabla deváťáků i tablo předškoláků. Předškoláci pak převzali pomyslnou štafetu od deváťáků
během pasování.
A jaké jsou naše plány na prázdniny?
Plánuje provést rekonstrukci sociálního zařízení v přízemí budovy 2. stupně školy. Na prvním stupni
provedeme přeměnu druhého oddělení družiny na novou třídu (viz výše). Chybět nebudou ani nezbytné
malířské práce 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
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

REPORTÁŽ PSANÁ NA KAMČATCE (převzato bez redakčních úprav)
Kamčatka - 4. díl: První večeře a příprava na první výlet
V této lokalitě došlo na mé zkušenosti, kdy jsem tvrdil, že na cesty člověk nic nepotřebuje. I mé kolegyně
zjistily, že když sebou nic nemají, tak nic nepotřebují a vydrží s minimem, co měli na sobě, které se může
kdykoli přeprat. Nechápal jsem jiné, které sebou táhly 4x větší kufr než já a na večeři, na přibližně jednu
hodinu /v džungli /vytáhli každý den jiné oblečení. Toto se dá pochopit na pobytové dovolené, kdy ženy
rády ukazují svůj šatník, aby ukázaly, co v něm mají, před dalšími ženami, kterým to je ale jedno, protože
se stejně většinou navzájem neznají, a po příletu domů nikdo neví, kdo je kdo. Stává se to i při zpátečních
cestách, kdy doletíte do Prahy a vaše zavazadla vám přivezou až domů, třeba za dva dny.
Hotelový pokoj byl velmi dobrý, pro hotelové hosty dva termální bazény, do kterých přitékala tak teplá
voda, že musela být stále ochlazovaná z řeky, abychom se neopařili.
Přivítací večeře se skládala: boršč, losos, rýže, pudink nebo rýžová kaše jako moučník. Losos se celou
cestu v různých obměnách vyskytoval stále, ale díky různým obměnám ve zpracování jsem se ho
nepřejedl. Někteří kolegové sice komentovali průběžně stravu negativně, ale když se podíváte na ceny
lososa u nás, tak jsme si pochutnávali jako milionáři. Zvláště když k tomu připočítáme cenu kaviáru, který
byl rovněž po celých 14 dní denní potravou. Akorát k tomu chybělo šampaňské, ale to mohl člověk
vyměnit za nezbytnou vodku. Kolegové to spíše zapíjeli pivem, které bylo o něco dražší než u nás, ale
vždy k dispozici. Večeři nám zpestřovala skupina asiatů, kteří, jak byli zvyklí z domoviny, se navzájem
překřikovali, navzájem fotili a zkrátka hodili se spíše do své domoviny než do hotelu, kde se pohybovalo
více mezinárodních skupin.
Po večeři nás seznámili s programem, který bude příští den. Měla to být lehká pěší trasa, asi 10km dlouhá
/taková zahřívací příprava/ s malým převýšením. Pro jistotu jsem se zeptal, jakou výstroj, jaké boty si
mám vzít na sebe. Roman vysvětlil, že se jedná o malou túru a že stačí jenom nízké boty. Tak jsem
poslechl a připravil si jen nízké botasky.
Ráno pro nás přijel oranžový gruzovik /nákladní vůz/ přestavený jako terénní - na přepravu osob. Kola
měl vysoké přes metr, aby překonal všechna úskalí cesty, která nás čekala. Takový TATRABUS, s kterým
některé cestovky jezdí po Islandu. Před několika lety se právě tento vůz značky Tatra utopil na Islandu při
přejíždění některé místní řeky. Všichni cestující včas vystoupili, než se auto utopilo. Zajímavostí této
nehody bylo, jak jsem se dočetl, i přes několikahodinový pobyt pod vodou, po vysušení motor tatrovky
chytil napoprvé.
I když jsem před 50 lety absolvoval na střední škole výuku ruského jazyka, slovíčko gruzovik jsem
zapomněl a musel jsem se ptát, co to slovo znamená. V autě byly zásoby jídla a pitné vody pro celou naši
skupinu na celý týden mimo civilizaci. Naše tříčlenná posádka se skládala s řidiče LJOŠA, který za celou
dobu cestování s ničím nepomohl svým kolegům, byl to jenom řidič, kuchařky Aňi a místního průvodce
SAŠI.
Odjížděli jsme o ¾ hodiny později než bylo plánované do pohoří asi 50 km vzdáleného. Z původního
plánu, že nás auto doveze k místnímu jezeru a odtud půjdeme pěšky, sešlo. Než bychom se vrátili z pěší
túry, naše místní kuchařka, která na všechny výlety jezdila s námi, měla připravit oběd. Po dojezdu na
planinu, kde žádné jezero nebylo, jsme se dozvěděli, že přístupová cesta k jezeru pro gruzovik je
neprůjezdná.
Luděk Rudiš
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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