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Přejeme životní pohodu a mnoho zdraví do dalších let!

SLOVO STAROSTY
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Městský úřad Náchod, odbor životního prostředí vydal 11.5.2015 kolaudační souhlas ke stavbě
„Odkanalizování místní části Hořičky a Chlístov“, objektů ČOV a čerpacích stanic.
Následně jsme tyto dokumenty zaslali na SZIF, který nám poskytl finanční podporu na tuto akci a obdrželi
jsme protokol, kde je uvedeno, že nebyly zjištěny žádné nedostatky.
Upozorňujeme, že v současné době je objednána firma, která rozštěpkuje navezené křoviny na pozemku u
hřbitova a tím bude skládka ukončena. Žádáme občany, aby toto respektovali a po likvidaci dřevin tam již
další neukládali.
Pro vaši informaci uvádíme finanční náklady na svoz velkoobjemového odpadu ve výši 18.600,- Kč a
nebezpečného odpadu ve výši 10.200,- Kč. Věříme, že občané si vyčistili garáže a půdy a nebudou nám
vznikat černé skládky v okolí obce. Příští rok to zopakujeme a tak se na to připravte.
Na Hořičkách a v Křižanově byly umístěny popelnicové nádoby na drobné kovové obaly. Jsou opatřeny
informací, co tam patří a nepatří. Nahlédl jsem do popelnice na Hořičkách u prodejny a zjistil jsem, že
metr dlouhý železný úhelník a hliníkové různé profily nejsou drobným kovovým odpadem z domácnosti.
Pod názvem „nápojové obaly“ se jedná pouze o plechové obaly např. Coca-cola, energetické nápoje, pivo
apod. Nepatří sem krabice od mléka a džusů atd. V tomto případě se jedná o tzv. tetrapak a ten patří do
plastů.
Množí se případy, kdy občan „záškodník“ odnese v přepravkách vše, čeho se potřebuje zbavit, ke
kontejnerům na plasty a sklo, aniž by se obtěžoval něco vytřídit a předpokládá, že to za něj někdo udělá.
Navíc tam odloží i takové věci, jako jsou hliněné nádoby, porcelánové a plechové nádoby nebo plastové
obaly s chemikáliemi.
Připomínáme občanům, že 17. a 18. 7. 2015 se uskuteční 3. ročník „Dřevořezbáři s motorovou pilou“
v areálu fotbalového hřiště.
Josef Kačer, starosta
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SBĚR STARÉHO PAPÍRU!
Škola organizuje tradiční sběr starého papíru od 15.6. do 18.6.2015 (odvoz v pátek 19.6.2015 ráno). Papír
můžete v uvedených dnech nosit do obou budov školy (od 6,30h do 15,30h do budovy 2. stupně školy a
od 6,30h do 17h do budovy 1. stupně školy a MŠ).

Sbíráme noviny, časopisy, směs letáků a ostatní sběr.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Proč už na Hořičkách nejsou strašidla, aneb máte rádi pohádky?
(převzato bez redakčních úprav)

Určitě jste už někdy psali text. Ať už projev, novinový článek, zprávu pro vedoucího nebo pouhé
poznámky. Při této činnosti se asi každému autorovi vloudila nějaká chyba. Znáte ten pocit? Ano, většina
z nás takovou menší ostudu již zažila. Tak doufám, že vás potěší následující článek. To drobné zaváhání
v textu nemusí být pouze vaše vina…

Díl devátý: Tiskařský šotek
Tohle strašidlo všichni důvěrně známe už od školních let, z hodin českého jazyka. Většina z nás ho
asi nemá příliš v oblibě. Myslíme si, že máme tu čest se zlomyslným a zlým tvorem. Nebuďme k nim tak
přísní, v minulosti to měli velmi těžké. Dokonce se kdysi ani nejmenovali tak potměšile. Původně se jim
říkalo skřítci písaři. Pozorný čtenář předchozích článků by mohl najít jistou podobnost s knihomolem.
Písaři jsou však spojováni již s dobou, kdy vzniklo písmo. V dávných dobách ručního přepisování knížek
se těšili velké oblibě. Bývali přesným protikladem toho, co dělají dnes. Opravovali chyby, doplňovali
inkoust a kdykoli to bylo potřeba, nosili autorům čistý papír. Také se řadili mezi první čtenáře. Byli
spokojení, usměvaví a šťastní. Všichni si jich moc vážili. Každý tehdejší spisovatel nebo písař musel mít
alespoň jednoho svého, aby mohl vykonávat svoje řemeslo. Nikdo nečekal žádnou změnu. Uběhlo mnoho
let. Nadešel rok 1448, jenž bude v kalendáři našich dnešních průvodců navždy zapsán černým písmem.
Johann Gutenberg a masové rozšíření knihtisku. Psané příběhy se tak dostaly i mezi obyčejné lidi. Místa
skřítků písařů tak začali pomalu zaujímat knihomolové. To by až tolik nevadilo, ale naši skřítci začali
pomalu ztrácet práci i těžce vydobytou vážnost. Aby toho nebylo málo, přibývalo posměváčků a
škarohlídů. Takovou nespravedlnost nedokázali naši přátelé snášet dlouho. Změnili si jméno na tiskařské
šotky. A pak začali vymýšlet záludnosti českého spisového jazyka. Přemýšleli jste někdy o tom, jak
vzniklo tvrdé y a měkké i, -je a -ě , nebo mně a mě? To vše byla částečně práce našich šotků. Tato úskalí
českého jazyka vytvořili proto, aby do textu mohli potají a nenápadně vsouvat pravopisné chyby.
To co dělají, se na první pohled může zdát jako legrace, ovšem jen do chvíle, než se to stane nám
samotným. V tu chvíli nás spolehlivě přechází smích…
A co má tenhle příběh společného s naší vesničkou? Věřím totiž ve skutečnost, že právě na
Hořičkách jsou lidé dost velkorysí na to, aby pochopili nejen tiskařské šotky, ale i jim podobné lidi.
Protože to je asi jediný způsob, jak je změnit…
Přeji vám, aby nic z toho co napíšete, nepozměnily všetečné prsty tiskařského šotka. Aby každý
váš text byl vždy v souladu s doporučením ústavu pro jazyk český. A pokud v literárním projevu svých
přátel, kolegů nebo spolužáků uvidíte práci našeho neposedy, vzpomeňte si na tuhle krátkou pohádku a
buďte trochu více shovívaví.
Hana Smržová
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ZE ŽIVOTA OBCE
Free WiFi na Hořičkách. Podivně znějící nadpis neznamená nic jiného, než že jsme se zařadili
mezi obce či města, která ve vybrané lokalitě poskytují svým občanům, návštěvníkům nebo
turistům internetové připojení zdarma. Jste-li majiteli chytrých telefonů, notebooků nebo jejich
mladších příbuzných netbooků, posaďte se v klidu na některou z laviček na návsi a vychutnejte si
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přítomnost bezdrátové sítě. Vysílač s názvem freewifi.kudrnac.net je
umístěn na střeše budovy 2.stupně naší školy. Turisty na tuto skutečnost
upozorní samolepa se známým logem umístěná na autobusové zastávce,
popřípadě na okně obecního úřadu. Touto cestou děkujeme panu Zdeňku
Kudrnáčovi z Brzic za bezplatné poskytnutí služby.
(mn)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

KŘÍŽOVKA (minulé řešení: Tradiční pouť na Hořičkách)
Tajenka: souvislost s koncem školního roku
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autor: Luděk Rudiš
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Vodorovně:
A – MPZ Švédska, město
v Itálii, název francouzského
komiksu, doposud
B – železo, značka automobilu,
římsky 50, SPZ Olomouce,
výměšek kůže
C – SPZ Opavy, 1.díl tajenky,
ACM
D – tedy, 2.díl tajenky, OLE
E – vysoká karta, citoslovce
bolesti, zvolání Otakare,
ukázání na někoho konkrétního
F – MPZ Izraele, zkr.technické
kontroly, 3.díl tajenky,
zkratka veřejného osvětlení,
západočeské město

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
G – pohodlná, muži, tancují
H – sport.zkratka, 4.díl tajenky, anglicky „v“
I – dílenský stůl, předložka, označení našich letadel, živočišné mastidlo
J – pokladna (lidově), chemická značka astatu, KA, cenina

Svisle:
1 – úmrtí, citoslovce podivu, zkratka lesní správy, pak (bez samohlásky)
2 – prodlouží (šaty), SPZ Kolína
3 – ženské jméno, nervové zhroucení, zkratka národního podniku, zkratka národního shromáždění
4 – vulkán, další příděl (lidově)
5 – spojka, hádají se, MPZ Španělska, tyč ke zvětšení působící síly
6 – SPZ Pelhřimova, zvolání na Elenu, zkoušet štěstí
7 – římsky 49, osobní zájmeno, ukazovací zájmeno, opravna lodí
8 – záplata (lidově), ženské jméno (zdrobněle)
9 – do rodného domu, ukazovací zájmeno, noviny a časopisy
10 – obroubená, chemická značka kyslíku
11 – předložka se 7.p., dětský pozdrav, předložka, cizí mužské jméno, římsky 505
12 – SPZ Ústí nad Orlicí, dřívější značka cigaret, mrštně
13 – DT, ne moc veliká, polévková zavářka
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Pozvánka na folklorní festiválek Hořičky 2015
19.-20.6.2015
(převzato bez redakčních úprav)
Akce se koná za finanční podpory Ministerstva zemědělství, Královéhradeckého kraje, Lesů města Jaroměře, pod
osobní záštitou místopředsedy vlády Pavla Bělobrádka, ministra zemědělství Mariána Jurečky a hejtmana
Královéhradeckého kraje Lubomíra France.

Páteční program zahájíme v 17:00hod stavěním májky. 20 krojovaných chlapů z Kyjovska a
Náchodska bude postaru ručně stavět 25m vysokou májku. Vše bude doprovázeno písničkami z
Moravy a Slovenska. Půjde o absolutně unikátní připomenutí tradice, kdy se pouze za pomoci
dřevěných hrázek a chlapské síly bude stavět vzrostlý smrkový kmen s májkou na vrchu. Po
postavení májky nastoupí na pódium soubor Vyslůžilci z Kyjova, který bude mít hodinový folklorní
program o pěstování a výrobě vína. V 19:00 hod se představí folklorní soubor Barvínek z
Jakubovan ze Slovenska. Soubor z oblasti Šariše vystoupí s dvouhodinovým programem. Páteční
program vyvrcholí společnou besedou folkloristů u cimbálu.
Sobotní program zahájíme v 7:00 hod, kdy proběhne zahájení soutěže o nejlepší guláš uvařený v
kotlině (brutaru). Za stejných podmínek a ze stejných základních surovin budou 4 členná soutěžní
družstva vařit stejný počet porcí guláše přímo v areálu festivalu. Družstva, která jsou přihlášena,
reprezentují obce a obecní zastupitelstva z okolí Hořiček a do dnešního dne jich je přihlášených 11
(tedy 10 okolních obcí a hosté z Moravy). Od 9:00 hod budou probíhat staročeské trhy, kde mají
přístup pouze trhovci s rukodělnou výrobou a s produkty z malých firem a farem. Z jejich sortimentu
bude vybrán nejužitečnější výrobek, který bude oceněn. Bude zde i dílnička pro nejmenší, kde si
můžou vyzkoušet svoji tvůrčí zručnost.
V 11:30 hod bude odborná porota s předsedou Tomášem Magnuskem hodnotit uvařené guláše a
v průběhu festivalu vyhlásí vítěze, který obdrží z rukou starosty Hořiček jím vlastnoručně
vyřezávanou dřevěnou vařečku. Všechny uvařené guláše pak budou za velmi příznivou cenu
prodány všem zájemcům
Od 11:00 - 13:00 bude program doprovázet akordeonový orchestr ze ZUŠ Náchod.
Od 13:00 proběhne hlavní program:
Festival zahájí dětské folklorní soubory: Hadářek z Červeného Kostelce, Červánek a Kvítek z
Hradce Králové, Malá Nisanka a Nisanka přípravka z Jablonce n/N a děcka z MŠ Libňatov.
Poté vystoupí dorost a dospělí: Barvínek z Jakubovan ze Slovenské Republiky , ženský sbor z
Bukovan a Vyslůžilci z Kyjova, Kvítek a Dupák z Hradce Králové, Limbora a Limbora střední
z Prahy prezentující výhradně slovenský folklor a Nisanka z Jablonce n/N. Celkem na festivalu
vystoupí více než 320 účinkujících ve 30 vystoupeních.
Po ukončení programu ( cca 21:30hod) proběhne opět beseda všech u cimbálu.
Kromě guláše bude samozřejmě pro návštěvníky uchystáno bohaté domácí občerstvení.
Vstupné do celého areálu: pátek 60Kč, sobota 100Kč, dvoudenní 140Kč
ZTP/P a děti do 10let – zdarma

Pořadatelé vás všechny zvou na pohodový festiválek ve folklorní atmosféře s bohatým
doprovodným programem.

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