HOŘIČSKÝ ZPRAVODAJ
ROČNÍK : XVI

OBECNÍ ÚŘAD HOŘIČKY
www.horicky.cz

OKÉNKO ZŠ A MŠ HOŘIČKY: (převzato bez redakčních úprav)

leden 2015

více o škole na www.skolahoricky.cz

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ZŠ a MŠ Hořičky pořádá zápis
dětí do 1. třídy
Kde? Budova 1. stupně školy
Kdy? Ve čtvrtek 12. února 2015 od 13h
do 16,30h
Rodiče s sebou vezmou rodný list dítěte.
Těšíme se na vás !

*************************************************************************************
Školská rada ZŠ a MŠ Hořičky Vás zve na TRADIČNÍ PLES
Termín: 17.ledna 2015 (sobota)
Místo: Hořičky - obecní hostinec
Začátek: 20 hodin
Vstupné: 70,- Kč
Hudba: Kosťa a spol.
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nekuřácký

INFORMACE PRO OBČANY

CENY ZNÁMEK NA SVOZ ODPADŮ V ROCE 2015
42 svozů za rok /červená

2.358,- Kč

26 svozů za rok/žlutá

1.495,- Kč

21 svozů za rok/šedá

1.244,- Kč

13 svozů za rok/modrá

800,- Kč

jednorázový výsyp

76,- Kč

Známky můžete zakoupit v

PE pytel včetně svozu

76, - Kč

kanceláři obecního úřadu.

© OBECNÍ ÚŘAD HOŘIČKY

2

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

Máme leden! Mnoho z nás dojídá cukroví a zbytky vánočky. Jiní zaplňují bazény a tělocvičny věrni
předsevzetí, že letos zhubnou! Většina dětí pobíhá venku, nebo sedí u počítače – prostě naplno užívá
prázdnin. Ale v prázdné a potemnělé škole je možná mnohem víc života, než si mnozí z nás umí
představit…
Díl třetí: Školní skřítci
Jak si takového skřítka představit? Nepleťte si prosím skřítka s trpaslíkem. Není to žádná metr vysoká
postavička s červenou čapkou a bílými vousy. Rozlišujeme dva druhy školních skřítků.
První, a bohužel z hořičské školy již vymizelý druh skřítka, je tak zvaný „kazík“. Tihle skřítkové se
specializovali na všelijakou neplechu a taškařici. Jejich nejoblíbenější činností je (či lépe bylo)
rozhazování a důmyslné schovávání všech školních pomůcek, jako bačkor, sešitů a učebnic, které o
prázdninách zůstaly zapomenuté ve škole. Dále čmárání na tabuli a po lavicích, nebo jedení svačin, které
pro děti připravily maminky.
Jejich řádění skončilo v den, kdy je při lumpárnách načapala přísná školnice. Vytahala je za uši a
vyhodila ze školy ven. Skřítci kazíci se tehdy rozhodli neodporovat a dali přednost (pro ně příhodnějším)
městským školám. Tím pádem z dějin naší obce zcela vymizeli.
Druhým typem skřítka, který na naší škole žije dodnes, je „umělec“. A právě na „umělce“ bych se dnes
ráda zaměřila. Nejsou velcí. Mají tmavé vlasy, nejčastěji chodí oblečení do kostkované košile a modrých
kalhot. V popisu jejich práce je pomáhat všem nadaným lidem (například malířům, hudebníkům,
sochařům, spisovatelům nebo divadelníkům). Tajně nad nimi držet ochrannou ruku a občas jim trochu
zvednout náladu nějakým drobným vtipem. Na rozdíl od tiskařského šotka je to tedy hodná pohádková
bytost. Také nemá mnoho společného s již zmíněným „kazíkem“, nesnáší totiž nepořádek. Podle
dostupných informací se jejich dosud nejlepšími přáteli staly tyto osobnosti:
Antonín Gebrle z Chvalkovic (malíř), který v roce 1869 vymaloval dekorace a oponu pro místní
ochotnický spolek. Jan Lev z Jilemnice (malíř a dekoratér), který v roce 1924 tuto oponu opravil. Nebo asi
nejznámější z malířů žijících na Hořičkách Bedřich Linhart. Narodil se roku 1905. Studoval v Praze a
v Budapešti. Podnikl studijní cesty do Maďarska, Německa, Jugoslávie nebo Řecka. Později bydlel na
Hořičkách v čp. 23. Hořičky a jejich okolí si oblíbil natolik, že namaloval několik obsáhlých malířských
cyklů jako „Babiččino údolí“, „Jiráskův kraj“ nebo „Čapkovo rodiště“. A zasloužil se také o vznik
Barunčiny vyhlídky.
Všem těmto lidem a mnohým dalším, které jsme zde nestihli vyjmenovat, skřítci pomáhali. O nových
obrazech, sochách, hudbě, textech a divadelních rolích, prostě o jejich úspěších, debatují ve škole o
každých prázdninách dodnes.
Dokud v naší kouzelné vesničce budou žít nadaní lidé, budou tady mít své místo i skřítkové umělci.
Hana Smržová
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

FEJETON POD ČAROU:
HODNĚ ZDRAVÍ A ŠTĚSTÍ
Posledních čtrnáct dní bylo ve znamení vánočních a novoročních přání. E-mailové schránky,
facebooky a jiné komunikační kanály praskaly v pomyslných švech, poštovní schránky o poznání méně,
ovšem nic nenahradí pevný a upřímný stisk ruky. Mnohá přání jsou však z říše snů a spíše vtipná než
reálná. Pro samá Ferrari by nebylo kam zaparkovat obyčejného Peugeota, přes hory zlata bychom ani
neviděli skutečně zlatý západ slunce. Možná budu se svým přáním lehce přízemní, určitě nebudu ani
trochu vtipný, ale o to víc vřelý. Všem našim spoluobčanům i čtenářům vinšuji zdraví, bez kterého by
všechny ostatní hodnoty ztrácely smysl. Až se toto přání naplní, přidám i to druhé – hodně štěstí. V čem
© OBECNÍ ÚŘAD HOŘIČKY

3

byste ho chtěli mít, záleží trochu i na Vás. Štěstí v lásce, v rodinném nebo pracovním životě, na vlídné a
příjemné lidi ve svém okolí, při policejní kontrole či při pádu meteoritu…
P.S. Štěstí se pousmálo na jednu z hořičských úspěšných luštitelek ekologické křížovky z minulého čísla.
Mezi pětadvaceti vylosovanými reprezentuje naše „barvy“ Petra Kuderová. Pro zajímavost uvádím, že
šest míst obsadili občané z Jičína a po třech ze Žacléře a Hradce Králové. Naší zástupkyni gratuluji a
ostatním přeji hodně štěstí. ☺
(mn)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

KŘÍŽOVKA (minulé řešení: Příjemné svátky přeje redakce)

autor: Luděk Rudiš

Tajenka – zdravice redakce (pozn. pro mladší luštitele – dřívější název Hořičského zpravodaje byl Hlas
Hořiček, zkr.HH)
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Vodorovně:
A – ženské jméno,
SPZ Opavy, zachraň,
ruská řeka
B – SPZ Olomouce,
mastná kapalina, LAŠ,
rusky ano, inic. Marie
Nývltové, ploš. míra
C – SPZ Pelhřimova,
1.díl tajenky, SPZ
Loun
D – napíná, chem.
zn. kyslíku, televizní
stanice, moc ve státě,
SPZ Kolína
E – dveřní závěs,
2.díl tajenky,
mohutný stroj
F – chem.zn.americia,
přitakání, 3.díl
tajenky, spolknul,
MPZ Rumunska
G – označení letadel

konstruktéra Tupoleva, předložka, pocta, 4.díl tajenky, jako (slovensky)
H – RŽ, 5.díl tajenky, LOL
I – zvolání na psa, chemická značka fosforu, zkr.správy kin na
okrese (dříve), SPZ Náchoda, seveřan, MPZ Itálie
J – oslovení finského občana, naštvi
K – symetrále, nevelká, zkr.kraj.nár.výboru, nemá co dělat,
někoho, zvolání na Adolfa, Běloveská kyselka
předložka

Svisle: 1 – zátop, SPZ Popradu, elektrické zařízení
3 – okamžik, ukápne (slza)
5 – solmiz.slabika, zkr.okr.nár.výboru, pomazánka
7 – těžký kov, odkryje hlínu z povrchu
9 – západočeské město, tvoje, předložka, lomoz, LN
10 – řekni, římsky 1000, houževnatá, římsky 5
12 – AMT, donesou se (zvuky)
14 – OA, římsky 50, kolik (slovensky), červená (se)

2 – ženské jméno, partner ženy, stroj na lisování
4 – chem.zn. hliníku, hudební značka, rychle
6 – citoslovce podivu, lov, R, lepidlo, O
8 – turecký hodnostář, ozn. krátkých vln (opačně), PT,
krátkých kabátů
11 – vykořisťovatel lehkých žen, citoslovce podivení, DN
13 – nají, stimulant nervové soustavy
15 – moravská metropole, společnost s ručením omezeným,
automobilka v Liberci

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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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