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Přejeme životní pohodu a mnoho zdraví do dalších let!

ZE ŽIVOTA OBCE:


Pokud máte zájem seznámit se s bohatou historií Hořiček, naskýtá se Vám
jedinečná příležitost prolistovat kopiemi obecních kronik. Po celý měsíc březen
budou ve výpůjčních hodinách knihovny přístupné k nahlédnutí následující
dokumenty: kronika obce Hořičky (část I.) s vybranými zápisy až od roku 1776,
kronika obce Hořičky (část II. a III.), která dokládá dění v obci do roku 1972,
dokumenty Spolku divadelních ochotníků, pamětní kniha Spolku divadelních
ochotníků a jejich pokladní kniha.

Ne že by nás těšilo psát opakovaně o psích hromádkách, ale realita
nadcházejícího jara nás k tomu nutí. Zároveň nás oslovují nešťastní spoluobčané,
kteří si do hnědého nadělení šlápnuli (to v lepším případě), nebo si jej rovnou
přinesli domů (to v horším případě). Sice nemáme na území obce stojany
s papírovými pytlíky, ale mikroténový sáček nebo lopatka, coby výbava
pejskaře, by mohly být v pohotovostní poloze u každé psí boudy nebo domácích
dveří.

Vyzýváme přemýšlivé spoluobčany, kterým leží na srdci zlepšení společného
života a rozvoj obce, aby se na nás obraceli se svými rozumnými náměty. Šance
na realizaci tak může být vyšší, než když nápady (mnohdy výborné) vyřknete jen
někde u piva, grilované klobásy nebo na autobusové zastávce. Zajděte osobně,
napište e-mail nebo vyšlete třeba posla s listem.

Připravuje se vydání dokumentu o historii ochotnického divadla na Hořičkách
z let 1870 – 1960. Prosíme občany, kteří mají jakékoliv fotografie či jiný
materiál z činnosti divadelních ochotníků o jejich zapůjčení pro okopírování do
archivu kroniky.
(mn)
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PODĚKOVÁNÍ
Při letošní Tříkrálové sbírce 2011 se za oblast Hořiček a Libňatova, jenž v rámci této
sbírky spadají pod Farní charitu Náchod, díky ochotným dobrovolníkům a dětem, kteří
vyšli s koledou do vesnic a díky všem štědrým dárcům, podařilo vybrat celkovou částku :

33 318 ,- Kč
V naší oblasti se jedná o vesnice: Hořičky, Litoboř, Světlá, Nový Dvůr, Chlístov,
Mezilečí, Křižanov a Mečov, Libňatov.
Děkuji dalším dobrovolníkům, kteří vyhledali vedoucí skupinek, dětské koledníky a
připravili pohoštění. Bez jejich obětavé práce by nebylo možné tuto akci zrealizovat.
Zúčastnilo se 36 ,, králů“ , 10 dospělých - vedoucích skupinek.
Dárcům děkujeme za jejich štědrost a solidaritu. Často také ocenili snahu koledníků svojí
vlídností, nějakou sladkostí nebo pozváním na čaj.
Věříme, že i v roce 2012 se najde hodně lidí, kterým není lhostejný osud nemocných,
starých, opuštěných a všech, kteří se bez cizí pomoci neobejdou.
Josef Tylš, místní asistent TS
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„Hostinec na Hořičkách“ a TOTO výroba lahůdek s.r.o
Vás zvou na

Kdy: 19.3.2011 od 12:00 hod
Kde: „Hostinec na Hořičkách“
Rezervace na tel: 774 784 318

Mateřská škola Hořičky oznamuje, že zápis dětí bude probíhat
27.4. a 28.4.2011 vždy od 8 hod do 14 hod.
Zápis platí pro děti, které zahájí docházku od školního roku
2011/2012 (včetně dětí, které nastoupí v průběhu tohoto
školního roku po dosažení věku 3 let).
Poznámka redakce: Oznámení bude v plném znění vydáno v dubnovém zpravodaji.

OKÉNKO ZŠ A MŠ HOŘIČKY: (převzato bez redakčních úprav)
Jak jsme prožili únor v naší škole ? (na 1. stupni ZŠ)
Letošní únor byl bohatý na školní aktivity. Už od ledna jsme se pilně připravovali na školní kolo
recitační soutěže (až na výjimky, opravdu všichni kluci a holky). Všichni jsme chtěli být ti nejlepší,
abychom mohli naši školu reprezentovat v okresním kole v Náchodě (a tím se i ulít ze školního
vyučování). Ne všem se to ovšem podařilo, i když jsme se moc snažili (ach jo). Porota byla přísná,
ale spravedlivá. Po urputném a nelítostném boji budou naši školu reprezentovat tito umělečtí
recitátoři a recitátorky: Sabina Achtarová, Jan Chrastina, Miroslava Lorencová a Hynek Pacák. Celá
škola jim drží palce, aby se i letos probojovali do krajského kola v Hradci Králové.
Nejenom uměleckým životem žije naše škola, ale rozvíjíme i sportovního ducha (ve zdravém těle
zdravý duch). Vše co jsme natrénovali během tělesné výchovy v průběhu školního roku, jsme
zúročili při únorové karnevalové rekordiádě (však jsme se na ni těšili celý dlouhý měsíc). Princezny,
policisté, fotbalisté, kuchaři, kovbojové, závodníci, čarodějnice, duchové, opraváři a různá zvířátka
se vší vervou překonávali rekordy ve skoku, v hodu, v balancování na míči, v silových disciplínách,
hodu na cíl... (děkujeme všem, kteří se podíleli na výrobě převleků a masek). Všichni lamači
rekordů přestáli zdolávání překážek ve zdraví, v pohodě a s úsměvem na tváři. Nejúspěšnější
závodníci získali drobné odměny a všichni tancechtiví mohli poslední síly vydat v rytmu
„šmouladance“ (čti šmouladens“). Sladkou tečku v podobě bavorských vdolečků pro nás připravily
naše milé a šikovné paní kuchařky (fronta u výdejního okénka byla větší než u sportovních
stanovišť). Třeba si o nás někdy přečtete v Guinessově knize rekordů... (když ne ve sportu tak určitě
v pojídání vdolečků).
učitelky 1. st.
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Ledová Praha
V pátek 4.2.2011 odjela skupina velkoměstachtivých žáků 8. a 9. ročníku se svými učitelkami do
Prahy. Po odložení zavazadel a zabydlení se v hostelu byla na programu návštěva Národního muzea.
Aktuální výstava Staré pověsti české rozhodně nezklamala. Interaktivní, živé přiblížení minulosti
našeho národa opepřené soutěží pro mlsné nadšence. Podívali jsme se i do nové budovy muzea
(bývalá budova Federálního shromáždění), kde jsme si vybrali putovní výstavu Zpívající hmyz. Od
16 hodin jsme měli objednanou exkurzi v Senátu Parlamentu ČR. Působivé prostory Valdštejnského
paláce na nás zapůsobily noblesou a slavnostní atmosférou. Procházka večerní Prahou s nádherně
osvětlenými památkami zakončila páteční program. Sobotu jsme zahájili prohlídkou skleníku Fata
Morgana v Botanické zahradě. Skutečným zážitkem bylo Muzeum Policie ČR na Karlově s
ukázkami policejní práce. Celou expozici zpestřili fandové historie v dobových uniformách policie,
kteří nám ochotně odpovídali na naše všetečné otázky. Po pozdním obědě jsme se vypravili na
Pražský hrad a prošli jsme šeřící se Prahou přes Malou Stranu a Karlův most k Palladiu. A honem
zpět do hostelu a odpočívat ... V neděli ráno jsme vyrazili zpátky domů. Unavení, nevyspalí, ale plní
nových zážitků. A opět jsme si ověřili - naše hlavní město je opravdu jedinečné!
if

Pro zajímavost - výsledek zápisu do 1. třídy (zápis byl 18.1.2011):
Přišlo celkem 16 dětí. Zapsáno bylo 13 dětí. Jedno dítě mělo odklad z minulého roku. Nová první
třída by tedy mohla mít 14 dětí (7 chlapců a 7 děvčat).
O odklad požádali zástupci 3 dětí. Odklady budou řešeny později, možná ještě některé z dětí
nastoupí a posílí budoucí první třídu. Celkově lze říci, že to byl po delší době poměrně uspokojivý
výsledek zápisu.

FEJETON POD ČAROU:
KINO
Milovali jsme kino. Záměrně používám množné číslo (protože nás takových bylo víc) a
bohužel cíleně píšu v minulém čase (protože ty doby se již nevrátí). Nechci působit příliš
staromilsky, ale na konci stránky mi zřejmě dáte za pravdu.
Jako městské děti jsme těžily ze stálého kina. V televizi byly maximálně dva programy, a tak
nedělní odpoledne patřilo filmovým pohádkám. S nástupem mutujícího hlasu a pubertálních
vřídků na bradě jsme začali odkrývat krásy večerních představení a kouzlo potemnělých uliček
při návratu z kina. Na střední škole jsme dokonce oplývali 50-ti procentními slevovými kupóny,
takže jsme již tenkrát mohli naplňovat dnešní obchodní taktiku „dva za cenu jednoho“. A
velebili jsme bratry Lumiéry za jejich historický počin. Kino mělo (a samozřejmě ještě má)
svou neopakovatelnou atmosféru. U nepřístupných filmů začínalo drama už u pokladny. Když
se nám poté podařilo proklouznout za zády hlídkujícího ředitele školy a hlubokým hlasem
přelstít biletářky v modrých silonových pláštích, mohli jsme již, relativně v klidu, navštívit
bufet v předsálí a nakoupit žvýkačky Pedro, Kačer Donald nebo sójové kmeny.
A první lásky? Ty dodávaly pochopitelně návštěvám kina ještě většího lesku a zároveň
puncu nezapomenutelnosti. Naprosto ideální byla potom kombinace teplého večera a letního
kina. A jestliže došlo navíc k průsečíku s některým romantickým trhákem (např. Titanic,
Horečka sobotní noci nebo Griffin a Phoenixová), byli jsme ochotni při odchodu hlasovat pro
kinematograf jako vynález století.
Ale potom se to nějak zvrtlo. Nástup videorekordérů, satelitů, DVD přehrávačů, teplých
bačkor, měkkých křesel, desítek televizních programů a všemocného internetu, pomocí kterého
lze stáhnout film, o kterém ani sám režisér ještě neví, zda je již dokončený, způsobil totální
propad návštěvnosti biografů. Počet kin klesnul na historicky nejnižší hranici od roku 1919. A
tak jsem vlastně velmi rád, že u nás můžeme zatím stále říkat: „Máme kino!“ Vím, že v létě
budu váhat, jestli mám vypnout televizi, zvednout se z pohodlného křesla a jít si otlačit zadek
do našeho kina. Ale já to fakt udělám. Už jenom z té nostalgie a proto, že jsme milovali kino…
(mn)
Redakční uzávěrka čísla je vždy k 20.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 - 210 ks. Výtisky jsou neprodejné a slouží k bezplatnému informování občanů.
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