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Spolek přátel Česko – Moravského folklóru
Hořičky – Křižanov
pořádá

Grilování při cimbálu
Dne 27.6.2009 od 13hod na koupališti v Mezilečí
Vystoupí : Cimbálová muzika z Č.Kostelce
Skupina Klapeto z Náchoda
Pro děti zajištěn zábavný program na zahájení
zahájení prázdnin
Pro všechny bude nachystáno velké množství grilovaných specialit :
selata, kuřata, ryby, klobásy…….

Vstupné dobrovolné
Program zajištěn i v případě nepříznivého počasí
Vážení přátelé – kamarádi, přijďte!
Bude sranda, výborná hudba a velká
velká žranice!!!
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OKÉNKO ZŠ A MŠ HOŘIČKY: (převzato bez redakčních úprav)
Malá maturita
V úterý 19. 5. 2009 si žáci 5. třídy vyzkoušeli malou maturitu. Čekal je jeden z prvních krůčků v
životě. Děti prokázaly svoje znalosti, které nabyly během pětileté školní docházky. Gratulujeme k
dosaženým výsledkům a přejeme hodně štěstí na 2. stupni. „Obrázek“ o tom, co zažili malí maturanti,
si můžete udělat vy sami.
Učitelky 1. stupně
Úterý aneb “Malá maturita”
V úterý 19.5. 2009 jsme se my, žáci 5. ročníku, zúčastnili “malé maturity”. Úterý byl den plný starostí
a strastí. Do školy jsme si vzali věci na učení, sedli jsme si do druhé třídy na koberec a začali jsme
“šprtat”. Celá 5. třída, od těch největších zlobivců až po opravdové “šprty”, se začala poctivě učit.
Později přišla naše, abych pravdu řekla “milovaná” třídní učitelka Michaela Polášková. Vzala nás od 1 –
15 v pořadí, které jsme si vylosovali den před tím. Čtyři první vzala do 5. třídy, kde už na ně čekal pan
ředitel, p. uč. Jirásková, p. uč. Neumannová a p. uč. Šolcová. Vysvětlili jim co a jak a pustili se do
losování otázek. Každý si vybral jednu otázku a pustil se do testů. Testy se dělali z předmětů: Čj, M,
Aj, Vl/Př. Otázky byly těžké i lehké. Nejhorší pro mě byla vlastivěda a přírodověda. Nervozita
panovala asi všude a byla opravdu vyditelná. Nervozita se poznala asi nejvíce na mě. Samou tou
nervozitou jsem si podepřela hlavu a ... “křup, křup” no ... a zub byl venku. Paní učitelky to pobavilo a
mě můj zub přinesl štěstí. Z matematiky, českého jazyka, vlastivědy, přírodovědy i angličtiny jsem
měla jedničku. Celá pátá třída z maturity uspěla a za odměnu jsme mohli sníst sušenky :-)
(Amálie Grosspitschová, 5. třída)

Zahrádkářská soutěž
Jaro je tu v plné síle. Kvetou stromy, keře, byliny. Sotva se objeví jejich první květy, žáci je přinášejí
do školy na výstavku, kde je poznávají a určují. Připravují se tak na vyučování a přírodovědné soutěže.
Téměř všechny děti se zúčastnily školního kola zahrádkářské soutěže a pro ty nejlepší nastal v pátek
22. 5. den D – okresní kolo zahrádkářské soutěže „Mladý zahrádkář“
v České Skalici. V této
soutěži nás reprezentovalo 5 dětí z 2. stupně a 8 dětí z 1. stupně. Žáci dosáhli velice pěkných
výsledků:
kategorie A (7. - 9. ročník) - 1. místo Marie Hanušová (8. tř.), 2. místo Klára Runštuková (7. tř.),
3. místo Leona Rundštuková (8. tř.)
kategorie B (4. - 6. ročník) - 2. místo Alena Galuščáková (6. tř.), 3. místo Nikola Rudolfová (6. tř.),
kategorie C (2. - 3. ročník) 3. místo Anna Hanušová (3. tř.).
Marie Hanušová postoupila do celostátního kola do Kroměříže, které se bude konat v červnu.
Přejeme hodně štěstí!!! Všem zúčastněným děkujeme a gratulujeme.
Učitelky 1. stupně

OSTATNÍ:

O fotbale v Hořičkách (převzato bez redakčních úprav)
Po dlouhé zimě už je jaro dávno v plné proudu stejně tak, jako sezona hořičských fotbalistů. Vzpomenemeli na loňský rok, zjistíme, že start se nám povedl, ale pak přišel dlouhodobější útlum. Letošní rok by se
zatím dal s ohledem na ten předešlý charakterizovat dvěma slovy – „pravý opak“!
V našem mužstvu jsme přivítali dva nové hráče Lukáše Chobotského a Martina Víta, kteří příjemně
překvapili svými výkony. Takto posíleni jsme zahájili zostra přípravným dvojzápasem s velezkušenými
Havlovicemi, nedařilo se nám takřka nic a po právu jsme oba zápasy prohráli. Týden na to jsme přivítali
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Žďírnici. Ta hraje podobnou místní soutěž v malé kopané jako je naše havlovická tropical liga a to na
královédvorsku. Narychlo svolaný duel nás zaskočil, proto jsme jej absolvovali ve velmi nekompletní
sestavě. Navzdory tomu jsme odehráli dobré utkání, zprvu jsme remizovali 2:2, v druhém zápase nám ale
rychle došli fyzické síly a tak jsme se moc do útoku nepodívali. Ještě zmíním, že žďírnických bylo dvakrát
tolik, co do počtu. Nakonec neměl ani druhý zápas vítěze a, i díky brankaři Kubovi Kopeckému, branka
nepadla. Začátkem května přinesl start již zmíněné II. havlovické ligy, to už se z ochozů snad na naší hru
dívalo mnohem lépe. V 1. kole na poslední chvíli vyrovnával dvěma efektivními a efektními trefami Jirka
Žďárský. Druhý zápas vyzněl jednoznačně pro nás, zvítězili jsme 4:0! Druhé kolo, druhý soupeř, FK Slatina
B, další úspěch, dvě těsná, ale přesto jasná vítězství, s dobrou obranou a spoustou nevyužitých, ale i přesto
vypracovaných šancí na vstřelení více gólů. Před uzávěrkou tohoto čísla zpravodaje byl sehrán ještě jeden
zápas. Domácí utkání s AC Roma Červený Kostelec. Možná trochu neskromně nutno konstatovat, že i
tentokrát jsme opět byli pány na hřišti, ale co to bylo platné, když jsme nepřekonali brankaře hostí.
Satisfakcí pro nás je, že druhý zápas měl stejnou režii, ale jiný výsledek a to 3:0. Po třetím kole okupujeme
1. místo tabulky pro objektivitu dodám, že někteří naši soupeři mají na kontě neodehraná utkání.
Odbočme od sportovní stránky našeho sportu. Na hřišti byly v prosinci na zabetonovány do země tyče na
instalaci sítě pro zachytávání balonů, ale poslední půl rok se nic neděje. Jakoby se šípková Růženka píchla
do prstu. Plánovaná brigáda na které jsme měli přiložit ruku k dílu v květnu se nekonala. Původně jsme měli
přislíbeny od obecního úřadu větší a hlavně bezpečnější brány, než jsou ty stávající (jejich problém je
v předsunutém těžišti a nadměrné hmotnosti). Doufejme, že brány, sítě i rozpracovaný vodovod a přípojka
elektřiny brzy naleznou správnou cestu na naše hřiště.
Zbývá jen jediná věc, pozvat Vás na další domácí zápas proti mužstvu FK Slatina A. Naše malé derby
jemuž nebude chybět náboj bude rozehráno v neděli 14. června od 10 hodin na hřišti na Hořičkách. Do té
doby ještě sehrajeme utkání na půdě TSD Trutnov a mezi uzávěrkou magazínu a jeho vydáním zápas s April
barem Úpice o průběžné první místo. Plakáty nabízející program na nedělní dopoledne naleznete vždy na
Petr
informačních tabulích před každým domácím zápasem. Těšíme se s Vámi nashledanou na fotbale!
Vít
Web: FOTBALHORICKY.BLOG.CZ mail: STRECHYVIT@SEZNAM.CZ nebo
MERBS.PAVEL@SEZNAM.CZ

FEJETON POD ČAROU:
PODOMNÍ PRODEJCI
Mladší generace již toto slovní spojení vyjadřující povolání asi ani nebude znát. Jednalo se o činnost
veskrze náročnou a reprezentativní. Člověk takto pracující musel být znalý, slušný, přiměřeně výřečný a
svým vystupováním zastupoval výrobce příslušného zboží. A je v zásadě jedno, zda se jednalo o mýdlo
s jelenem, orientální koření nebo vysavače značky ETA.
Léta běžela, uvedené vlastnosti se odrazily v novodobých názvech pracovních pozic – obchodní zástupce
nebo firemní reprezentant. Nic proti tomu. Pokud u domovních dveří zazvoní slušný prodejce, nevtíravě
nabídne své zboží a je-li vyhozen, popřeje dobrý den a v tichosti odejde, pak je asi vše v pořádku. Svodky
policie, stránky tisku nebo reportáže našich televizí jsou však plné varování před podomnými prodejci.
Uvedená dvě slova ale již ztratila svůj původní lesk. Do této kategorie čím dál víc začínají spadat různá
individua, která si slovo „podomný“ vykládají ve smyslu „potloukat se po domě“. Pokud se má uskutečnit
obchod, musí být na jedné straně prodávající a na druhé straně kupující. Zní celkem logicky, že by se po
domech mělo tedy chodit zejména v pozdně odpoledních hodinách, kdy případný kupec bude doma. Všichni
bychom však měli stříhat ušima či mrkat očima, pokud se nám ve dveřích (nota bene bez zazvonění) objeví
postava jako vystřižená z balady Polednice od Karla Jaromíra Erbena. Přes ruku může mít v lepším případě
přehozenou umolousanou záclonu nebo pomačkané triko, v horším případě již vaši bundu nebo kabelku.
Pozn. autora: Poučení občané vědí, že různé šátky nebo hadry přehozené přes ruku jsou nazývány „šátry“ a
umně ukrývají ruku „šátralku“, která zručně šmejdí, kam jí to až rameno dovolí. A proto pokud spatříte u
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svých dveří podobné profíky: odvažte psy, chopte se holí, taste foťáky, vytáčejte známé trojčíslí apod.
Pokud vás takový host navštíví navíc během dopoledne, kdy nepředpokládá, že jste doma, přidejte
k předchozím radám ještě dělbuchy, ruční hasičskou sirénu a zvukovou nahrávku z razie Útvaru rychlého
nasazení.
Maličko jsem to teď přifouknul, ale v tomto případě zcela určitě platí, že opakování je matka moudrosti.
Když vidím v televizi rozhovory se štkajícími babičkami, vztek mi exploduje v žilách. Fígle a finty, kterak
se dostat důvěřivým občanům pod kůži (rozuměj do kredence nebo pod matraci) jsou ohromující. Nabídkou
různých nepotřebných ksindlů a verků počínaje, přes rozbité auto či potřebu vody na zapití prášků a
falešnými energetiky nebo plynaři konče. Zaplaťpámbu žijeme na vesnici tak trochu pod jednou střechou.
V dobrém slova smyslu si vidíme do talíře. Jestliže u sousedů bude slyšet dopoledne řinčení okenního skla,
pes bude štěkat tak zuřivě, jako když jeho sok v lásce společně s nejoblíbenější fenou v okolí značkují jeho
nejmilejší kůl v plotě, nebo když k bráně nacouvá neznámá dodávka bez označení – tak to je něco špatně.
V ideálním případě je dobré, když se na ty krásné záclony přijdou podívat tak dva až tři svalnatí chlapi
z nejbližšího okolí. Pokud má podezřelý podomný prodejce „rozbité“ auto, jistě mu všichni rádi zatlačí tak,
že dojede až Skalice. Pokud bude chtít vodu na zapití prášku, může dostat celý kbelík. A jestliže jsme sami,
nebojme se diskuse přes plot, okno nebo zavřené dveře. Slušný prodejce to pochopí a lumpa to odradí.
Na závěr bych chtěl poznamenat, že všechny uvedené postavy jsou smyšlené a jakákoliv podobnost se
skutečností je pouze náhodná. Poctivým prodejcům přeji hodně úspěchů a spokojených zákazníků.
(mn)
Pozn. Pro úplnost a zcela výjimečně vkládám i nezměněný text e-mailu, který jsem rozeslal spoluobčanům,
jež jsou přihlášeni k zasílání elektronického zpravodajství.

Vážení spoluobčané,
v uplynulém týdnu byl v naší obci zaznamenán podezřelý pohyb podomné prodejkyně. Je poněkud s podivem,
pokud bez použití zvonku bere rovnou za kliku domovních dveří pod průhlednou záminkou prodeje trička. Šance
na úspěšný prodej výrazně klesají, pokud je všední den před polednem. Zato však výrazně rostou šance, že
nebude nikdo doma a dveře nebo okno nedopatřením otevřené...
Vyzývám Vás tedy k obezřetnosti a zároveň ke spolupráci. Pokud by se komukoliv z nás podařilo vyfotografovat
podezřelou osobu nebo ještě lépe její auto s registrační značkou, výrazně by to mohlo usnadnit případné šetření
Policie ČR.
Tento e-mail není směřován proti slušným prodejcům, ale naznačuje, že tipařům a nepoctivcům v naší obci
pšenka nepokvete.
Jestliže vždy v závěru prosím o předání informací Vašim známým a sousedům, o to větší váhu dnes této prosbě
přikládám. Výrazně zranitelnější jsou samozřejmě starší spoluobčané, ke kterým se uvedené varování nemusí
vůbec dostat.
Přeji Vám hezký den.
Milan Neumann

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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