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ROČNÍK : XXIII

březen 2022

ŽIVOTNÍ VÝROČÍ:
Eflerová Ludmila
Tučková Irena
Vajsarová Věra
Dvořáčková Wieslawa

Hořičky
Křižanov
Hořičky
Hořičky

92 let
91 let
86 let
81 let

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

ZE ŽIVOTA OBCE
KONFLIKT NA UKRAJINĚ
Královéhradecký kraj poskytl obcím přehledný leták s doporučeným postupem pomoci Ukrajině.
Zastupitelstvo obce vybralo jako cílového příjemce Charitu ČR (Hradec Králové) a odsouhlasilo odeslání
finanční částky ve výši 50.000,- Kč. Individuálním dárcům je k dispozici na našich internetových
stránkách zmiňovaný leták se seznamem organizací, které charitativní sbírky pořádají. Na tomto místě
předkládáme jejich stručný výčet:
•
•
•
•

Charita ČR – www.charita.cz
Člověk v tísni – www.clovekvtisni.cz
ADRA – www.adra.cz
Český červený kříž – www.cervenykriz.eu

VIDEOPRODUKCE LUĎKA RUDIŠE
Jak je uvedeno v letáku na našich internetových stránkách i Facebooku, cestovatel Luděk Rudiš promítne
1 hodinu a 15 minut dlouhou videoprodukci z poloostrova Asie (konkrétně z Kamčatky) a
okomentuje své osobní zážitky z daleké cesty. Čtenáři si možná vzpomenou na psanou reportáž, která
postupně vycházela v Hořičském zpravodaji před 3 roky.

pátek 18. března 2022 v 18:00 hodin
klubovna hasičské zbrojnice Hořičky
Vstupné dobrovolné

Občerstvení zajištěno

Pořádá OPS Pechanec

TVOŘENÍ NA VELIKONOCE PRO DĚTI se koná v sobotu 2. dubna 2022 od 14 hodin
v klubovně hasičské zbrojnice na Hořičkách. Materiál na výrobu nápaditých dekorací bude
k dispozici. Přijďte se svými dětmi, aby si samy vyrobily velikonoční výzdobu!
I pro tuto akci platí: občerstvení zajištěno, vstupné dobrovolné.
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DĚTSKÝ KARNEVAL
Organizátorů i návštěvníků této dříve tolik oblíbené zábavy pro děti bohužel ubývá, a tak Vás jménem
Taneční školy Bonifác ve Rtyni v Podkrkonoší zveme na jejich akci, která se koná v sobotu 19. 3.
2022 od 15 hodin v Malém kulturním sále. Leták, který jsme umístili i na naše internetové stránky a
Facebook, slibuje artisty finalisty ze soutěže Československo má talent, 13 papoušků ze 4 kontinentů a
zajištěné občerstvení.
(mn)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

FEJETON POD ČAROU
ČÁPI
V loňském roce se skokově zvýšila členská základna pozorovatelů a obdivovatelů čápů hnízdících
v našem regionu. Děti ve škole, maminky, tatínkové, babičky, dědečci, ti všichni díky internetu, webovým
kamerám a reportážím v televizi propadli kouzlu pozorování příletu čápů z dalekých krajin, neuvěřitelně
zručným opravám hnízd, voajeři si nenechali ujít i okamžiky předcházející snůšce vajec, a všichni se poté
mohli radovat, když čápata začala vystrkovat nikoliv růžky, ale své zobáčky z vajec.
Nejsledovanějšími páry v České republice se tak stali Bohunka a Bohoušek z Bohuslavic, Bukáček a
Barunka z Mladých Buků, Betynka a Kuba z Trutnova. Odsunuli tak do pozadí bulvární plátky a portály,
které neměly šanci na vysokou sledovanost se svými nudnými informacemi, kdo z politiků močil na ulici
při návratu z nějaké hodně veselé společenské akce, které začínající zpěvačce vykouklo to, co nemělo,
nebo kdo z vlivných osobností je namočen v aféře Pandora Papers.
Internetové diskuse, které oddaní fanoušci všech uvedených čapích párů vedli, byly plné odborných
názorů, úvah i rad. Mnozí z nich dříve vstávali, později chodili spát, a když náhodou propásli nějaký
důležitý okamžik (např. první let malého Serváce – potomka Bukáčka a Barunky), ostatní jim ochotně
poradili, kterou hodinu, minutu i vteřinu daného dne mají v obrazovém záznamu zpětně nastavit. Mnoho
pozorovatelů začalo studovat odbornou literaturu, aby zjistili důvod, proč čápi stojí v hnízdě na jedné
noze, kam nejčastěji odlétají na zimu, jak dlouho jim cesta do teplých krajů nebo zpět trvá, a u
očipovaných jedinců dokonce sledovali díky internetu jejich přesnou zeměpisnou polohu, kde se právě
nacházejí, a v ničem si tak nezadali s portálem flightradar24.com, kde lze sledovat polohu civilních letadel
po celém světě.
Členové pomyslného fanklubu po nočním sněžení, větru nebo mrazu ještě před odchodem do zaměstnání
kontrolovali, zda jsou čapí vejce v bezpečí na svém místě, a hlavně pod teplými těly svých rodičů.
S napětím čekali, která dvojice bude mít prvního potomka, a které čápátko se jako premiant odhodlá ke
svému prvnímu letu. S úsměvem sledovali, jak malí čápi zkoušeli funkci dorůstajících křídel, ale vždy jen
v relativně bezpečném výskoku tak 20 – 30 cm nad hnízdem. Se slzou v oku četli zprávu, že Barunka
zahynula v drátech vysokého napětí, aby v následujících dnech a týdnech obdivovali snahu osamělého
Bukáčka postarat se o své potomky. Zejména ženy pozorovatelky hltaly reportáže v televizi a online
záběry z webové kamery, kde dva dobrovolníci neúnavně podsouvali do hnízda drobné rybky, myši a
další havěť, aby čápata přežila, zesílila a připravila se na dalekou cestu do teplých krajů.
No a když nastal čas odletu, mnohde přišla chvíle i pro nostalgickou slzu, která patří k vylétnutí dětí
z rodného hnízda. Pocit prázdnoty ale u fanoušků vystřídalo pomyslné světlo na konci tunelu. Ano, čas
příletu se blíží. Na www.capibohuslavice.cz již nyní běží odpočet odhadovaného času příletu Bohunky a
Bohouška, který je cca za 25 dní.
Je fascinující, že z daleké Afriky najdou cestu právě na ten svůj komín v Bohuslavicích (a to každý zvlášť
a pěkně prosím bez navigace). Nemají žádné starosti s Covidem-19, netrápí je inflace ani strmě rostoucí
ceny plynu nebo elektrické energie, nepoužívají žádné sociální sítě, a když mají volit, tak jedině mezi tím,
zda se jim do zobáku snadněji vejde jedna větší rybka nebo dvě menší. A kdyby se jich někdo zeptal, jaký
by měl být náš národní pták, tak by unisono zaklapali zobáky a zvolali: „No přece čáp!“ ☺
(mn)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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 - 260 ks.
Výtisky jsou neprodejné a slouží k bezplatnému informování občanů.
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