HOŘIČSKÝ ZPRAVODAJ
ROČNÍK : XV

OBECNÍ ÚŘAD HOŘIČKY
www.horicky.cz

březen 2014

ŽIVOTNÍ VÝROČÍ:
Chlístov
Hořičky
Hořičky
Křižanov
Křižanov

Dušková Eva
Žďárský Jiří
Eflerová Ludmila
Tučková Irena
Jirousková Eva

90 let
87 let
84 let
83 let
75 let

Přejeme životní pohodu a mnoho zdraví do dalších let!
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
O B C E V H O Ř I Č K ÁC H
se uskuteční
dne:
hodin:
místo:

v pondělí 03.03.2014
19:00 hod
obřadní síň obecního úřadu

PROGRAM:

1. Zahájení a kontrola usnesení
2. Kanalizace – vyúčtování stavby
3. Inventarizace majetku obce
4. Pronájem obecního hostince
5. Majetkové záležitosti
6. Různé a diskuse
7. Závěr
Jiří Lorenc
starosta
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OKÉNKO ZŠ A MŠ HOŘIČKY: (převzato bez redakčních úprav)

více o škole na www.skolahoricky.cz

Sportovní den v Olympijském parku na Letné
Naše škola se zúčastnila série soutěží se sportovní tématikou pod názvem Moje olympiáda. Tento
celorepublikový program připravil Český olympijský výbor v rámci projektu Česko sportuje. Hlavní
cenou byl zájezd pro školu do Olympijského parku na pražské Letné v průběhu OH v Soči.
Soutěž měla 4 části. Absolvovali jsme olympijskou štafetu (celková délka tratě byla symbolická – 2014 m
pro 10 běžců), kvíz se sportovní olympijskou tématikou v elektronické formě, v kreativní části soutěže
žáci vytvářeli video s pozdravem a přáním pro naše olympioniky a předměty použitelné k fandění. Vše
bez pomoci učitelů. Z každého kraje vyhrálo zájezd do Prahy automaticky 5 nejlepších škol. My jsme
skončili sice 8., ale celkově v Čr 49. Vzhledem k tomuto výsledku a díky aktivnímu přístupu nás
organizátoři dodatečně nominovali a my se mohli těšit na olympijskou Prahu.
Akce byla velmi dobře připravena. Ve středu 12.2. byl k naší škole přistaven luxusní autobus již v 5.30.
Brzké ranní vstávání nebylo na nikom znát, nálada byla skvělá. Po 8. hodině jsme dorazili do cíle – na
letenskou pláň. Tam si nás převzala průvodkyně, která se o nás po celý den vzorně starala. Odešli jsme do
vyhřívaného stanu, kde měly školy své zázemí a k dispozici teplý čaj. Obdrželi jsme svačinové balíčky a
mohli jsme vyrazit za sportem. Dopolední blok byl věnován bruslení se zkušenými instruktory. Po
krátkém odpočinku následovala biatlonová střelnice. Krásný prosluněný den byl korunován chutným
obědem v podobě kuřecího řízku s bramborem. Následoval hokej, při kterém nesměla chybět ani pořádná
výstroj. Čas nám velmi rychle utíkal, téměř dosprintoval ke 14. hodině, kdy na hlavním pódiu proběhlo
představování všech škol, které se zúčastnily středečního programu. Po oficiálním ukončení byl ještě čas
na individuální prohlídku celého olympijského parku.
A po 16. hodině jsme nabrali směr Hořičky. Akce měla mezi žáky i jejich učiteli velký úspěch a opět nás
posunula v chuti sportovat dál.
I. Faltová, učitelka 2. st.
„Ledová Praha“ nebyla ledová
Tak jako každý rok, zúčastnila se i letos naše škola exkurzně-vzdělávací akce „Ledová Praha“ v období
pololetních prázdnin od 31. ledna do 2.února.
Zájemci o návštěvu hlavního města z 8. a 9.ročníku se za svým cílem vypravili již po sedmé. Tušili jsme,
že počasí tuto zimu má setrvalý stav a skutečně – žádné mrazy u Vltavy neudeřily.
Sešli jsme se v pátek ráno na českoskalickém vlakovém nádraží a vyrazili rychlíkem do Prahy. Po
pohodlné cestě vlakem a absolvování první jízdy městskou hromadnou dopravou jsme se ubytovali v
bránickém hostelu.
Po krátkém odpočinku jsme se vrhli do náruče velkoměsta. Absolvovali jsme exkurzi dolní komory
Parlamentu Čr. Prostory Poslanecké sněmovny jsme si mohli prohlédnout opravdu detailně a v klidu,
protože právě probíhal poslanecký týden, kdy politici působí ve svých regionech a jsou mimo Prahu. Z
malebných zákoutí starého města jsme se přesunuli do Muzea Policie Čr u Nuselského mostu, kde byl pro
nás připraven program s prvky trasologie, daktyloskopie, primární prevence a zásah elitní jednotky.
Zbytek dne jsme věnovali našim žaludkům a odpočinku.
Následující sobotní den se opravdu vydařil. Navštívili jsme sluncem zalitý Pražský hrad – Zlatou uličku a
Starý královský palác. Sešli jsme Malou Stranou přes Karlův most kolem Betlémské kaple na Václavské
náměstí. Po obědě jsme vyšplhali na věž Staroměstské radnice, odkud byl úchvatný pohled na červené
střechy stověžaté Prahy. Nenechali jsme si ujít ani přehlídku apoštolů na Orloji. Nohy nás již pobolívaly,
ale ještě nás zanesly kolem Karlovy univerzity k Prašné bráně.
Po náročném dni byl odpočinek v hostelu opravdu zasloužený. Posledním bodem programu byla
procházka večerní Prahou, kdy nesměl chybět pohled na osvětlené Hradčany z Novotného lávky.
A už tady byla neděle. Úkol dne? Sbalit se, uklidit pokoje, přesunout se na Hlavní nádraží a hurá domů!
Optimální využití pololetních práznin a společné zážitky – důvod pro hezký pocit i vzpomínky.
I. Faltová, učitelka 2. st.
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Karneval v MŠ
Víte co je pohádka? To zaklepe na vrátka ….
V MŠ klepe na vrátka pohádka každý den, pokaždé jiná. Ať už loutková, kreslená nebo „jenom“
vypravovaná.
V jeden den k nám do MŠ ale přišlo hned několik pohádek – přímo v podobě pohádkových postav. To se
u nás totiž konal „pohádkový karneval“. Nevěřili byste, kdo k nám zavítal – upír, duch, tajemný Zorro,
indián, čarodějnice, španělská tanečnice, víly, princezny, baletka a všichni společně hledali ukrytý poklad
(který hlídal školkový skřítek). Ale nejdříve si ho museli vysloužit splněním úkolů, které vždy vyčarovala
ježibaba. Nejprve se děti navzájem představily, čarodějnici pomáhaly čarovat, hledaly korále pro
princezničku a třídily je podle barev, hrály hru „Na kouzelníka“, naučily se tančit mazurku při písničce
„Měla babka“, řešily pohádkové hádanky a popletené pohádky. Děti si také zadováděly při taneční
diskotéce a připravených soutěžích.
Po tak náročném výkonu se děti cítily sice unaveně, ale spokojeně a vypravovaly si o tom, kdy bude zase
další karneval, na který už se těší.
Paní učitelky ze školky děkují tímto rodičům, že dětem připravili tak skvělé masky a děti si tak mohly ten
svůj pohádkový den pěkně užít.
J. Žďárská – vedoucí učitelka MŠ
„Sněhulákový den ve školce“
Jak jsme prožili sněhulákový den? Samozřejmě se sněhuláky. A protože počasí venku zimu
nepřipomínalo ani trošku a sněhuláky nebylo z čeho postavit, museli jsme si vystačit s převlečky a
oblečky.
Maminky dětem připravily krásné sněhulákové oblečení a děti se od rána nemohly ani dočkat, až se do
nich po svačince oblečou. Paní učitelka Žďárská měla pro děti připravené různé činnosti – děti si coby
sněhuláci zacvičily, zatancovaly, vyrobily společnými silami velkého papírového sněhuláka a soutěžily v
různých disciplínách, např. kreslení sněhuláka se zavázanýma očima, sestavování sněhuláka z papírových
tvarů. Děti si prostě dopoledne jak se patří užily. A jestli chcete alespoň trošku nakouknout do našeho
sněhuláčího dopoledne, podívejte se na webové stránky školky, kam jsme umístili několik fotografií.
Z. Řezníčková, učitelka MŠ
Lyžařský výcvik 7. a 8. ročníku
Po nervózním sledování předpovědí počasí a přemýšlení, jestli se nám do batohů a tašek vejde vše
potřebné, jsme se v neděli 9. února odpoledne sešli v počtu 18-ti žáků na autobusové zastávce.
V půl čtvrté jsme s panem ředitelem odjeli do Orlických hor. U chaty Luna v Orlickém Záhoří, kde jsme
se ubytovali, na nás už čekal instruktor pan Kříž. Toho jsme znali již z lyžařského výcviku v 5. třídě.
V pondělí jsme na nedaleké sjezdovce vyzkoušeli naši výzbroj a schopnosti. Od úterka do čtvrtka jsme
kvůli lepším sněhovým podmínkám lyžovali ve skicentru Deštné v Orlických horách. Ve volných chvílích
jsme hráli stolní tenis, sledovali olympijské hry nebo si prostě užívali sněhovou nadílku. Nechyběla ani
diskotéka a sjíždění svahu na igelitkách. Poslední dva dny pobytu proběhly soutěže v lyžování a ve
stolním tenise. Ti nejlepší z nás si za své sportovní výkony odvezli medaile. Nechybělo ani ocenění za
nejhezčí lyžařský styl.
Celý týden nám rychle uběhl a v pátek jsme trochu smutně zabalili batohy a odjeli domů. Na tento
lyžařský týden budeme ještě dlouho vzpomínat …
M. Lorencová, 7. ročník
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

FEJETON POD ČAROU:
MATKO PŘÍRODO, DĚKUJEME
Zatímco Severní Amerika úpí v mrazivém i sněhovém sevření, Velkou Británii bičují historické deště,
střední Evropa včetně Hořiček a místních částí nastavuje svůj zemský povrch hřejivým slunečním
paprskům. Denně se setkávám s tolika vděčnými lidmi, že jejich jménem musím na tomto místě matce
přírodě upřímně poděkovat. Za to, že nemusíme každý den brát do rukou hrabla, smetáky nebo lopaty a
vyhazovat či vymetat ten bílý hnus, kterému básníci říkají poeticky bílá peřina nebo pozdrav od paní
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Zimy. Za to, že obecní, krajské či republikové rozpočty nejsou vysávány náklady na pohonné hmoty
traktorů a sypačů i mzdami jejich obsluh. Za to, že teploty nad nulou vyhlazují vrásky na čelech strážců
domácích pokladen. Čím méně syčí plynoměry, otáčí se elektroměry, skřípou uhelné lopaty po podlahách
uhelen a kvílí tupé kotouče pil, tím lépe pro naše prkenice, šrajtofle, portmonky nebo jen obyčejně
peněženky. I zavilí vyznavači zimních sportů preferují finanční úspory před puchýřem na patě, zlomenou
lyží nebo holenní kostí. A pokud ne, mohou se řídit jednoduchou radou: „Chceš-li zimním radovánkám ve
velkém holdovati, seber svá prkénka a jeď třeba do Krkonoš či ještě dále.“ Velmi vděčnou skupinou jsou
řidiči autobusů, sanitek, pekaři, kamioňáci atd., kteří jsou v zimních měsících výrazněji ohroženi
paragrafem o nepřizpůsobení rychlosti jízdy stavu a povaze vozovky.
A tak tedy milá matko děkujeme a kéž by jsi ráčila stejně tak nevyváženě nadělovat i v průběhu
několika dalších let. Jako výraz vděku Ti postavíme mnoho velkobjemových chrámů v podobě skladů
posypových materiálů, do kterých budeme vždy na podzim přinášet metry krychlové nebo tuny obětních
darů, tedy posypové soli.
Jsem si vědom, že zde ovšem máme i cílové skupiny, které průběh letošní zimy příliš netěší.
Dodavatelé plynu, elektřiny, uhlí i zmiňovaných solí skřípou zuby a tajně doufají v kruté klimatické
podmínky. Matko přírodo, slyš ale hlas většiny, která volá: „Děkujeme…“
(mn)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

KŘÍŽOVKA
(tajenka – příjmení některých
občanů Hořiček)
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A

B
Vodorovně
A – ruční nástroj, úmrtí, předložka
C
B – MPZ Itálie, hřídel, dlouhá
chvíle, stolní hra
D
C – chemická značka hliníku,
E
TAJENKA, slovensky jak
D – předložka, mastná zemina
F
(slovensky), řeka v Africe,
mužské jméno, římsky 50
E – LO, zmrzlá voda, výhra, SPZ Karviná
F – vedro (básnicky), číslovka, kapitán (z Verneových románů), římsky 500
Svisle
1 – automobilka v Jablonci nad Nisou (dříve), zkratka lesního závodu
2 – otázka při sázce, francouzské mužské jméno
3 – náplň peřin, LO
4 – povel, citoslovce radosti
5 – zkratka televizních novin, SPZ Znojma, zkratka domácích potřeb
6 – citoslovce bolesti, šicí potřeby
7 – cítit s někým
8 – TAJENKA, MPZ Norska
9 – ruské mužské jméno, zápor
10 – zavářka v polévce, značka toalety, římsky 1000
11 – chemická značka astatu, zavolání na Aničku (lidově)
12 – pytel, národ

Díku panu Rudišovi
můžeme opět potrápit
šedou kůru mozkovou
a dokázat si, že nepatříme do starého Fe.

(mn)
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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 - 226 ks.
Výtisky jsou neprodejné a slouží k bezplatnému informování občanů.
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