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OBECNÍ ÚŘAD HOŘIČKY
www.horicky.cz

listopad 2008

ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE
V H O Ř I Č K ÁC H
se uskuteční
dne:
hodin:

ve středu 12.11.2008
19,00 hod.

místo:

Obecní hostinec-jídelna

PROGRAM:

1. Zahájení a kontrola usnesení
2. Čerpání rozpočtu k 31.10.2008
3. Rozpočtové opatření č. 2/2008
4. Inventarizace obce
5. Majetkové záležitosti
6. Různé a diskuse
Ing. Zdeněk B r o ž
starosta
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ŽIVOTNÍ VÝROČÍ:
Kadaníková Markéta, Hořičky
Drtinová Sylvie, Chlístov

75 let
80 let

Přejeme životní pohodu a mnoho zdraví do dalších let!

OKÉNKO ZŠ A MŠ HOŘIČKY: (převzato bez redakčních úprav)
Je za Křižanovem konec světa?
Tuto otázku si pokládám již delší dobu a v naší škole jsme se pokusili problém objasnit. Je
zvykem a nepsanou pravdou, že hodně obyvatel Hořiček je z různých důvodů směrováno na
Českou Skalici. Platí to i o našich žácích. Oni sice vědí, že přes Křižanov se dá jet do Krkonoš,
ale o existenci Úpice a okolí vědí asi jen ti, co navštěvují tamní ZUŠ.
Po roční pauze jsme znovu obnovili „Projekt Jestřebí hory“. Cíl projektu byl letos trochu
upraven. Šlo nám o to, abychom žákům 7. ročníku ukázali velice krásnou (na podzim to platí
dvojnásob) lokalitu Jestřebích hor. V projektu žáci pracovali s mapou, hledali na internetu
spojení do dané lokality, plánovali trasu po zajímavostech Jestřebích hor, odhadovali délku
trasy, seznamovali se s obcí Malé Svatoňovice, s rozhlednou Žaltman, apod. Po těchto školních
přípravách nastal okamžik pravdy a žáci vyrazili do terénu ověřit vyhledané informace.
Prvním šokem byla pro mnohé jízda vlakem. Zde se opět ukázalo, že pro obyvatele Hořiček a
okolí je vlak docela „exotický“ dopravní prostředek s řadou záludností. Mnohé z žáků možná
průvodčí ve vlaku inspiroval k volbě dalšího povolání tím, jak rozrazil dveře kupé. Další
překvapení čekalo na žáky v Malých Svatoňovicích. O bratrech Čapkových slyšeli jistě všichni,
ale velice překvapeni byli tím, že bydleli tak blízko nás. Naše trasa pokračovala a žáci
nevycházeli z údivu a kladli nám rozličné otázky. Např. „A jak může vlastně dřevo zkamenět?“,
„Proč je to na ten Žaltman tak do kopce a kdy už tam budeme?“, „A tady se fakt těžilo uhlí?“,
„Kdo to byl ten Lotrando?“. Z otázek jsem jistě pochopili, že z Malých Svatoňovic vedlo naše
putování přes Mariánský sad na rozhlednu Žaltman.
Popoháněni MP3 přehrávači pokračovali žáci po panské cestě a prohlíželi si kromě krajiny i
místní sruby z 2. světové války. Řada z nich musela uznat, že podzim v těchto horách je
okouzlující a že se zážitek z cesty začíná blížit zážitku z pořádné „pařby“ na počítači. Šokem
pro většinu žáků byl průchod kolem věznice na Odolově. Padaly otázky typu: „A to je fakt
věznice?“ , „A to tam jako jsou opravdoví vězni?“. V tomto místě jsme mohli na žáky pořádně
výchovně působit, protože pochopili, co následuje při porušování zákonů naší republiky. Po
velmi očekávaném občerstvení v Hospodě u Lotranda jsme sestoupili k vlakové zastávce ve
Rtyni v Podkrkonoší. Odtud byl hezký výhled na rodiště Kamily Nývltové z X-Factoru.
Co říci závěrem? Projekt Jestřebí hory se žákům líbil a mnoho z nich zjistilo, že za
Křižanovem svět opravdu nekončí.............. .
K. Dvořáček
Zahrádkářská výstava
23. září se rodiče a nejbližší příbuzní sešli společně se svými dětmi v učebně 1. třídy, kde
aranžovali výrobky na Zahrádkářskou výstavu do Slatiny nad Úpou. Účastníci podzimní dílny si
přírodniny nasbírali na vycházkách s rodiči, v rámci školní družiny i při výuce.
V průběhu společné práce děti přednesly básničky, které se již naučily a podávaly malé
občerstvení. Všichni rodiče, prarodiče i děti pracovali s velkým zaujetím. Vznikla malá
umělecká dílka: vazby z přírodnin, koláže, aranžmá do květináčů, okének, na pařezy, kůru …
Už jste někdy viděli jablka a hrušky na jedné větvi? Veselé skřítky lisťáčky, či roztomilé
kukuřičné panáčky a mnoho dalších věcí? Pokud ano, tak jste jistojistě zavítali na tradiční
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výstavu ovoce, zeleniny a květin, kterou pořádala místní organizace Českého zahrádkářského
svazu ve Slatině nad Úpou na přelomu září a října.
I naše škola dostala možnost vyzdobit jednu z místností slatinské školy. Děti i učitelky se
pustily s plnou vervou do vymýšlení výrobků a hlavně do jejich realizace. Žáci 1. a 2. stupně i
děti z MŠ vytvořili spoustu zajímavých výrobků.
A protože se naše škola může pochlubit i úspěchy některých žáků ze soutěže “Mladý
zahrádkář”, byly zde k vidění i jejich diplomy – první místa z okresní soutěže a 13. místo v
celostátní soutěži, které za náchodský okres letos získala naše žákyně Klára Runštuková.
Jako odměnu za odvedenou práci žáci naší školy i děti z MŠ navštívili výstavu, kde se dozvěděli
mnoho zajímavostí o myslivosti, pěstování ovoce a také si našli právě ten svůj výrobek, který
svým dílem přispěl k úspěchu výstavy.

Po stopách bratří Čapků
V úterý 21.10. byla prováděna údržba elektrické sítě v širokém okolí naší školy. Rozhodli jsme
se, že využijeme posledních slunných podzimních dnů na to, abychom poznali krásy našeho
kraje. Navštívili jsme Hvězdárnu v Úpici, kde jsme si ukázali i rodný dům bratří Čapků. Další
zastávkou naší cesty bylo Muzeum hasičské techniky ve Velkých Svatoňovicích a náměstíčko
v Malých Svatoňovicích s lázněmi, léčivým pramenem a sousoším bratří Čapků.
Pohár starostů
Dne 29.9. žáci 5. třídy jeli reprezentovat naši školu do Náchoda na soutěž „O pohár starostů“.
S velkým nadšením a malými obavami si projeli trasu zručnosti, ověřili své znalosti v
dopravních testech a vyzkoušeli si jízdu po dopravním hřišti. A jak dopadli? To se jich můžete
zeptat sami. Nejdůležitější ale bylo, že jsme si spolu užili krásný den a mohli porovnat své
schopnosti s dětmi z jiných škol.
Lesu zdar!
Čtvrtá a pátá třída si ve středu 22.10. v Trutnově prošla Stezku lesního moudra, kterou v
rámci oslav Panevropského týdne lesů, připravila Česká lesnická akademie v Trutnově.
Žáci si přímo v lese vyzkoušeli formou hry základní dovednosti lesníků a myslivců. Na osmi
stanovištích si zopakovali své znalosti o lese.
Učili se o zakládání a pěstování lesů, o jejich ochraně proti škůdcům, určovali názvy bylin a
keřů, druhy lesní zvěře, poznávali stromy, seznámili se s měřením výšky a šířky stromů,
sledovali ukázku těžební techniky, poznávali druhy dřeva a jeho využití, stříleli ze vzduchovky.
Společnými silami vyrobili ptačí budky, které budou pověšeny na školní zahradě.
Děti prokázaly, že toho o lese hodně ví, při soutěži získaly titul „ lesní král „ a odvezly si za
odměnu malé dárečky.
učitelky 1. st.

A jak to viděly děti?
Včera jsme byli v Trutnově a tam jsme šli Stezku
lesního moudra. Dozvěděli jsme se hodně
zajímavostí. Nejvíc mě tam zajímaly lesní stroje.
Také mě bavilo vyrábění ptačí budky, která slouží na
přezimování mrňavých ptáčků zpěváčků. Tam a
zpátky nás vezl modrý autobus. Ale teď se vrátím k
tomu zajímavému – více než hodně mě bavilo střílení
ze vzduchovky na krabici.
Aleš Hoffman (4. tř.)
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Byli jsme v Trutnově na Stezce lesního moudra.
Dozvěděli jsme se tam spoustu zajímavých věcí,
třeba jak sázet stromky nebo jsme poznávali různé
rostliny. Mě docela bavila dendrometrie a střílení.
Na každém stanovišti jsme dostali body. Za ty body
jsme dostali na konci cenu. Nebyli tam jen samí
kluci, ale byly tam i holky. Byl to prima zážitek.
Lucie Tarabová (4. tř.)

Dne 22.10.2008 se žáci 4. a 5. třídy zúčastnili
výletu do Trutnova na „Stezku lesního moudra“. Na
otázku: „Líbilo se Vám to?“ všichni žáci odpověděli:
„Ano“. Žáci byli rozděleni na dvě skupiny. Pátá i
čtvrtá třída se při procházce lesem zastavovala na
osmi stanovištích a plnila různé úkoly například
sázení stromků, poznávání stromů, keřů,... Žáci se
takzavě „učili hrou“. Každý si odvezl domů hezký
zážitek, ale veselejší byli žáci 4. třídy, protože
porazili 5. třídu. Ale 5. třída nezůstala smutná na
dlouho a dali to najevo v autobuse, kde se hned
rozezpívali a pozvedli si náladu.
Amálie Grosspitschová (5. tř.)

Ráno jsem přišla do školy jako každý den, akorát bez učení. V
půl osmé jsme vyjeli, dokonce pro nás chtěl pan řidič přijet
až ke škole. Nastoupili jsme do autobusu a jeli jsme směr
Trutnov. Cesta trvala asi půl hodiny. Když jsme dorazili,
přivítali nás dva myslivci. Šli jsme do jedné budovy, ve které
byla výstava výrobků dětí z trutnovských škol. Rozdali nám
papírky a na ně jsme měli napsat číslo toho výrobku, který se
nám nejvíce líbil. Když jsme to měli, tak nám pustili film o
lese. Byli jsme rozděleni na dvě skupiny, první byla 4. třída a
po ní jsme následovali my – 5. třída. Chodili jsme po různých
stanovištích, kde jsme plnili různé úkoly a dostávali za to
body. Stříleli jsme ze vzduchovky, sázeli stromky a stavěli
budku, kterou máme ve třídě. Stali jsme se „králi lesa“. Za
účast jsme dostali puzzle a pexesa. V půl dvanácté jsme
odjížděli z Trutnova. Domů jsem si přivezla plný pytel zážitků
a vzpomínek.
Radmila Kasnarová (5. tř.)

Podzimní putování
Dne 21.10. brzy ráno vyjel autobus spolu s celým druhým stupněm ZŠ Hořičky směrem
Náchod. Vystoupili jsme na Kramolně a čekala nás dlouhá, ale každopádně zajímavá, vycházka
na náchodský zámek. Naše početná skupina se zastavila na místním vojenském hřbitově, kde
jsme si udělali pár snímků, a pokračovali dál. Konečně jsme došli k našemu cíli. Čekání na
průvodkyni jsme si zpříjemnili u nápojových automatů. Někteří z nás si koupili na památku
pohled. Po příchodu průvodkyně jsme se rozdělili na dvě skupiny. Přece jenom – krotit tak
velkou skupinu by nebylo možné.
Prohlídka zámku byla stejně zajímavá jako vycházka, jen nevím, co bylo víc vyčerpávající.
Dozvěděli jsme se něco z historie zámku, prohlíželi jsme si skvostné obrazy, gobelíny a jiné
starožitnosti. Když už naše hlavy byly plné a prohlídka u konce, vytáhli jsme vydatné svačiny a
načerpali nové síly.
Po občerstvení jsme se za slunečného počasí vydali krásnou krajinou na Dobrošov, konkrétně
do bunkru Březinka. Zpočátku jsme museli opět čekat na průvodce, ale nikomu to očividně
nevadilo. Bitkovalo se, fotilo se, zápasilo se, kutálelo se z kopce - zkrátka se vegetilo. Bunkr
uvnitř byl zajímavý a velmi nápaditý. Prošli jsme všechny prostory. Kluky určitě zaujaly
zbraně, no a nás holky upoutal třeba záchod nebo spižírna.
Do třetice jsme opět vyšli do podzimní krajiny, tentokrát to už nevadilo vůbec nikomu, jelikož
jsme se hnali za jídlem. Oběd jsme si dali na Jiráskově chatě, kde vařili opravdu perfektně. Po
dobré baště jsme nasedli do autobusu a jeli domů.
Tenhle výlet byl moc fajn. Pobavili jsme se, poznali nové a nepoznané a hlavně jsme si
pročistili hlavu.
Lussy (Lucka Galbavá, 8.ročník)
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O fotbale v Hořičkách

(převzato bez redakčních úprav)

Kalendářní rok se pomalu nachyluje ke svému konci, to samé platí pro sezonu hořičského
fotbalu. Zbývá odehrát poslední turnaj (tzv. Ligový pohár) a to znamená, že můžeme pomalu
bilancovat uplynulou sezonu, podívat se na čísla statistik a připomenout si, co se nám podařilo
a co ne. Naše družina reprezentovala hořičský vrch v dlouhodobé havlovické tropical lize, na
prestižním havlovickém poháru a turnajích Bonocupu v Dolanech a mezinárodním Tyrolit cupu.
Před sezonou jsme navíc hráli přátelská utkání se soupeři z okolních vesnic.
Nuže v uplynulé sezóně jsme sehráli 40 zápasů s 18 soupeři. V těchto utkáních jsme
nastříleli 67 a inkasovali 79 branek. Ty nám přinesly 9 vítězství, 12 nerozhodných výsledků a
19 porážek. Získali jsme naše, zatím, nejvyšší vítězství 8:2 nad TSD Trutnov a utrpěli nejtěžší
porážku 1:9 s 1. FC KK Mozky Police. V individuálních statistikách nasbíral nejvíce branek
Jirka Žďárský a to hned 22, nejvíce přihrávek pak nasbíral Petr Vít (11).
Pokud bychom měli opustit řeč čísel, tak konstatujme, že největším zklamáním bylo
vystoupení v Dolanech na klání s názvem Bonocup. Zde nám nebyla dopřána chuť vítězství
v šesti zápasech a jen jednou byla námi rozvlněna síť. Z turnaje jsme si odvezli dvě remízy čili
dva body. Laťka havlovického poháru byla i tento rok příliš vysoko na to, abychom si mohli říci,
že jsme uspěli. Nejlepším vystoupením se zdá být Tyrolit cup, firemní turnaj pro zaměstnance
z východoevropských zemí, společnosti Tyrolit, konaný „rovněž“ v Havlovicích. Čtvrtfinále pro
nás nemusel být poslední zápas, ovšem i to je úspěch, když k němu připočteme ještě kvalitní a
týmový výkon. Nakonec jsem si nechal hodnocení II. Havlovické Tropical ligy. Šesti
protivníkům jsme se postavili na jaře a na podzim. Začátek soutěže napovídal, že bychom
rozhodně neměli hrát druhé housle, jenže se brzy dostavila výsledková krize, kterou jsme
zastavili až v posledním utkání se Slatinou v klání o poslední místo. Následná přestávka moc
věcí nezměnila a poslední místo nám na chvíli přece jen patřilo. Za deset minut dvanáct jsme
přece jen konečný obraz sezóny zachránili sérií přesvědčivých vítězství. V závěru soutěže
jsme měli ještě teoretickou šanci získat pohár za 3. místo, ta zůstala sice nevyužita, ale
bramborová příčka není také k zahození.
Kolem dokola můžeme letošek označit za celkem úspěšný a uspokojivý. A to nemluvím o
nadšených ohlasech a zaujetí většiny našich hráčů. Těšme se na příští rok, do kterého
vstoupíme s daleko větší porcí zkušeností než do toho letošního.

1
2
3

KONEČNÁ TABULKA II. HAVLOVICKÉ TROPICAL LIGY 2008
Lavina Lhota Č. Kostelec
24
13
7
4
54
:
43 46
Apríl Bar Úpice
24
13
6
5
85
:
49 45
Fan´s Trutnov
24
8
8
8
42
:
39 32

4

FK Hořičky 07

24

7

8

9

50

:

43

29

5
6
7

TSD Trutnov
SK - Hajnice
FK Slatina nad Úpou

24
24
24

8
7
7

3
5
5

13
12
12

48
44
40

:
:
:

84
57
48

27
26
26

Legenda tabulky zleva: umístění, název týmu, odehrané zápasy, vítězství, remízy, prohry,
vstřelené góly, inkasované góly, body.
Web: fotbalhoricky.blog.cz, e-mail: peta.od.vitu@seznam.cz nebo merbs.pavel@seznam.cz
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OSTATNÍ:

Sběr starého papíru!
Škola organizuje tradiční sběr starého papíru od 18.11. do 20.11. (odvoz 21.11. ráno). Papír
můžete v uvedených dnech nosit do obou budov školy (od 6,30 do 15,30h - budova 2. stupně a
od 6,30 do 17h - budova 1. stupně a MŠ).
Předem děkujeme.
Informujeme občany o možnosti zakoupení nové popelnice prostřednictvím obce za
zvýhodněnou cenu.
Plechová 702,- Kč
plastová 758,- Kč

Cena popelnice:

Své požadavky předejte na obecní úřad do konce listopadu 2008.

„HOSTINEC NA HOŘIČKÁCH“ OZNAMUJE
změnu pracovní doby
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
sobota
neděle
-

zavřeno
zavřeno
16:00 – 22:00
16:00 – 22:00
12:00 – 24:00
12:00 – 24:00
12:00 – 22:00

v případě potřeby volejte na 603 784 318

„Hostinec Na Hořičkách“
Vás zve ve dnech 15. a 16.
listopadu 2008
na

„ZVĚŘINOVÉ HODY“
ochutnávku Svatomartinských vín
Rezervace na tel. 774 784 318
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Topná sezóna a ekologie
Nastávající období nás prostřednictvím ohlasů spoluobčanů přímo vybízí k následující výzvě a
prosbě:
•

ve vlastním zájmu zkontrolujte stav svých komínů a proveďte jejich vyčištění a
případnou opravu. Vlastní zájem spočívá v tom, že si zlepšíte svůj tah (tím zároveň
vylepšíte sousedské vztahy) a minimalizujete riziko vznícení sazí ve vlastním komínu.

•

v našem společném zájmu prosíme: „PET lahve jsou vkusným doplňkem špajzů, sklepů
a příjemným doplňkem jídelních stolů. Pokusy o jejich přeměnu na teplou vodu
v radiátoru nebo bojleru nepatří mezi nejšťastnější a jsou doprovázeny pekelným
smradem (o škodlivých látkách nemluvě). Nepatříte-li mezi sympatizanty Strany
zelených, dejte jim to prosím vědět jinak.“
P.S. Tohoto ekologického oříšku se můžete zbavit bezplatným odložením do žlutých
kontejnerů, které jsou pravidelně vyváženy.
(mn)

FEJETON POD ČAROU:
…………. PODZIM
Tečky místo prvního slova slibují mnohé. Každý si za ně může dosadit to své správné slovo.
Jsou tací, kteří podzim milují. To jsou romantici, jež se vidí, kterak při procházce botkou
rozhrnují spadané zlatavé listí a kochají se hřejivými paprsky slunce pronikající mezi větvemi
již částečně holých stromů. Na druhé straně jsou pesimističtěji založení realisté, kteří stejnou
situaci vidí po svém. Spadané zlatavé listí se v jejich očích mění na tlející lepkavý odpad a
vidina jeho hrabání je zdaleka nenaplňuje optimismem. Na klidu jim nepřidá ani fakt, že vlhké
listí nepatří mezi dobré hořlaviny, a tak se jeho likvidace poněkud komplikuje. Ano, existuje
sice rozumnější a ekologičtější způsob reinkarnace listí, avšak teorie kompostování počítá
s prokládáním zeminou. Majitelé pozemků se vzrostlými listnáči by tak potřebovali nějakou tu
fůrku ze stavby blízké dálnice D11.
I na zmíněné pálení odpadu lze nahlížet dvojím způsobem. Příznivci Klubu přátel
milosrdného plamene teskní, že jim končí období, kdy krmili svou vatru vším možným a
leckdy i nemožným (soudě podle barvy kouře a jeho zápachu často převládalo spíše to
nemožné). Naopak odpůrci zmiňovaného klubu oslavují příchod podzimu veselým křepčením a
těší se, jak si protáhnou plicní sklípky čistým vzduchem. Leč kouř je silný soupeř. Aby přežil
© OBECNÍ ÚŘAD HOŘIČKY

7

nepříznivé období, začíná se stěhovat do kotelen a různých kamínek. Nic proti topení, ale
hospodyňky mi dají za pravdu, že „zákon vypraného prádla“ funguje spolehlivě. A jak?
Vezměte várku vypraného prádla, vyjděte k sušáku, pověste všechno prádlo a počítejte do
dvaceti. Z nejbližších komínů poté očekávejte zprvu tenký proužek kouře, aby se následně
mohutně rozbafal do velikosti hodné z parní lokomotivy. Do půl hodiny je okolí prádelních
šňůr podobno z minulého týdne známé pražské (asijské) doutnající tržnici. Myšlenky zelených
jsou jistě ušlechtilé, ale nedávno jsem slyšel kacířský názor (bylo to sice v Hradci Králové), že
PET láhev s pilinami a vyjetým olejem je prý mocná čarodějka…
Končí nám také období bezstarostného oblékání. Krutý severák si již v tomto období dokáže
najít cestu (jako ideální se jeví podolek) k té správné ploténce, aby došlo k naplnění přísloví
„Komu zasel vítr, ten sklidí bouři.“ Ona i mokrá bota, o kterou se zapříčinila konev při
zalévání v červenci, se snáší jinak než ta, co byla agresivně napadena studenou vodou z kaluže
v listopadu. A co teprve pokrývka hlavy? To je kapitola sama pro sebe. Její význam oceňovala
nebo oceňuje celá řada neznámých (mn) ale i světoznámých osobností (Pepíček Hála, Jan
Přeučil, Bořivoj Navrátil, inspektor Kojak).
V neposlední řadě se podzim promítá do hospodářských výsledků různých firem.
Plynárenské a teplárenské společnosti brousí kosy s vidinou blížících se žní, naopak Správa a
údržba silnic hypnotizuje tlakové níže i výše, aby oddálila první sníh co nejdéle.
Specializované textilní firmy (např. na výrobu plavek) také zrovna neřičí blahem. To takové
univerzální asijské továrny, panečku, ty to mají zmáknuté! Hbité ručky dělnic s trvale
přimhouřenýma očima jednoho předpodzimního dne pouze vymění střihy na svých pracovních
stolech a místo kraťasů a letních triček padají do krabic krásně tvarované zimní bundy jako
z reklamy na Michelin.
Takže milí čtenáři. Vraťme se k nadpisu a místo teček si každý podle své nálady a
rozpoložení vložme to správné slovo…
(mn)

Redakční uzávěrka čísla je vždy k 20.kalendářnímu dni v měsíci. Připomínky, náměty nebo Vaše názory lze
předat na OU, nebo zasílejte e-mailem na adresu lorenc@seznam.cz (jl), neumann.milan@seznam.cz (mn).
Náklad tohoto vydání činí 210 ks. Výtisky jsou neprodejné a slouží k bezplatnému informování občanů .
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