HOŘIČSKÝ ZPRAVODAJ
ROČNÍK : XVII

OBECNÍ ÚŘAD HOŘIČKY
www.horicky.cz

leden 2016

ZŠ a MŠ Hořičky pořádá zápis
dětí do 1. třídy
Kde? Budova 1. stupně školy
Kdy? Ve středu 3. února 2016 od 13h
do 16,30h
Rodiče s sebou vezmou rodný list dítěte,
příp. zprávu z PPP nebo SPC.
Těšíme se na vás !

*************************************************************************************
Školská rada ZŠ a MŠ Hořičky Vás zve na TRADIČNÍ PLES
Termín: 23.ledna 2016 (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 2016
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.
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OKÉNKO ZŠ A MŠ HOŘIČKY: (převzato bez redakčních úprav)

více o škole na www.skolahoricky.cz

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vzhůru za Karlem IV.!
Ve čtvrtek 26. listopadu se uskutečnilo školní kolo 45.ročníku Dějepisné olympiády s podtitulem „Po stopách
Lucemburků aneb Za císařskou korunou“. Jak z názvu vyplývá, jedná se o téma nanejvýš zajímavé a aktuální,
neboť v květnu 2016 oslavíme 700. výročí narození „Otce vlasti“ Karla IV. Nikdy neškodí připomenout si národní
dějiny, a to zejména v době, kdy mnohdy v rámci Evropy ani nevíme, „čí jsme“. Do místního kola se zapojilo
celkem 9 soutěžících z 8. a 9. ročníku. Vítězkou se stala deváťačka Miroslava Lorencová s 92% správných
odpovědí. Na druhém místě skončila Valča Galuščáková z 8.ročníku s 82% a jako třetí zabodovala Pavla
Hoffmanová z téhož ročníku. Okresní kolo se bude konat 18. ledna 2016 v Náchodě, tak nám držte palce!
Mgr. Iveta Faltová, učitelka 2. st.

„Mistrovství“ ve florbale
1.prosince se žáci 2. stupně sešli v tělocvičně na Hořičkách, aby poměřili své síly ve stále populárnějším
kolektivním sportu – ve florbalu. Konal se zde již tradiční adventní florbalový turnaj. Dopoledne proběhly zápasy
chlapců. Hry se zúčastnilo celkem 7 tříčlenných týmů, které byly rozlosovány do 2 skupin. Do play-off postoupily
vždy 2 nejlepší z každé skupiny. Po urputných bojích zvítězili chlapci z 9. ročníku: Šimon Dus, Matěj Tipelt a
Lukáš Hýbl. Druhé místo obsadili florbalisté z 8.ročníku – Lukáš Rudolf, Pepa Skuhravý a Jirka Kricnar. Hned za
nimi se umístili mladší žáci: Filip Lesk, Michal Prokeš a Adam Vozák. Odpolední hru rozzářila svým šarmem a
vtipem děvčata, která dala do hry maximum. Vyplatilo se to Terce Svobodové, výborně útočící Gábině Kupcové a
pohotové brankářce Kateřině Galuščákové – vybojovaly vítězství. Druhý byl tým ve složení děvčat ze sedmé třídy
– Hedvika Tylšová, Denisa Hamříková a Sabina Dvořáčková. Třetí pak Pavla Hoffmanová, Valča Galuščáková a
Tereza Viková. Soutěžilo celkem 6 týmů. Celý florbalový den se vydařil, odměnou pro ty nejlepší byly krásné
medaile a sladkosti, pro všechny zúčastněné radost ze hry.
sportovní komise 2. st.

Čerti v MŠ
Ač je to k nevíře, do naší mateřské školy se nastěhovalo hned celé peklo. Ale nemyslete si, čerti to nebyli hned tak
ledajací. Vyrobili je totiž rodiče se svými dětmi a v MŠ jsme si z nich vytvořili peklo. Čerti byli „krásní“, každý
jiný. Někteří byli vyrobeni z PET lahví, jiní z krabice, z papíru, z látky, z vajíčkových proložek anebo uháčkovaný z
vlny. Měli jsme obavy, že se budeme bát, ale kdepak. Stali se z nás kamarádi. Nebáli jsme se, ani když nás přišli
navštívit Mikuláš, anděl a čertice přímo do školky.
V MŠ jsme si také na čerty zahráli při „Čertovském rejdění“. To vám byl rachot. Malí čertíci tancovali, soutěžili,
hráli hry, zpívali písničky o čertech, skákali přes metlu a do pekelné díry. Dokonce prolézali pekelným tunelem a
nakonec hledali nadílku od čerta Poplety. Všichni si ten den náramně užili.
Foto můžete shlédnout na webových stránkách školy.
Jaroslava Žďárská, vedoucí učitelka MŠ

Vánoční besídka
V pátek 11. prosince se v budově 1. stupně od 13 hodin konala velká předvánoční akce nazvaná „PŮJDEM SPOLU
DO BETLÉMA“, kterou jsme již tradičně pro vás připravili. Celá budova byla provoněná vánoční cukrárnou „U
dvanácti sedmáků“, kterou svědomitě dlouho dopředu připravovali žáci 2. stupně. Pekli, zdobili, vařili a ozdobně
balili krabičky s cukrovím, připravovali na stolech příjemné dekorace a obsluhovali hosty, kterých bylo letos velice
mnoho. Lidé si pochutnávali na mnoha druzích vánočního cukroví, na různých buchtách s krémem, jablky,
kompotu, popíjeli čaj či kávu, povídali si spolu a atmosféra byla velmi rodinná a příjemná. Navíc se v cukrárně
potkali i bývalí absolventi naší školy, což je vždy trochu nostalgické a hlavně milé, příjemné setkání.
Celou školou zněla vánoční hudba v podání fléten, na které hráli žáci 1. stupně, která krásně dokreslovala atmosféru
Vánoc. U vstupu dostávali přicházející malou pozornost v podobě jmenovky na dárky, vyrobené žáky 1. stupně. Ve
vánoční dílně si všichni mohli sami či s pomocí žáků 1. stupně vyrobit cokoliv z drátků nebo malou čepičku z vlny.
Kulturní program zajistili žáci 1. stupně v podobě vystoupení, které se po hodině zopakovalo, aby se lidé vystřídali
a všichni ho stihli. Lidí bylo mnoho, že někteří museli i stát. Žáci měli veliký úspěch, který jim byl odměnou za
práci a čas, který tomu obětovali a svědomitě se připravovali a lidé děkovali a hodně chválili.
Vystoupení bylo pojato jako Betlém, ve kterém byla Marie s děťátkem a Josef. Těm žáci předváděli scénky, dávali
dary, zatančili mu moderní tanec, country tanec a tanečky se zpěvem, koledníci a řemeslníci předali skromné dárky
a přednesli básničky, zatančili mu jako sněhuláčci, zahráli mu na flétny a zazpívali koledy. Žáci měli na sobě krásné
kostýmy, na kterých pracovali s rodiči a učitelkami. Kulisy připravovali dlouho dopředu a měli je překrásné,
výstižné a krásně dokreslovaly atmosféru. Na vánoční trhy žáci vyrobili drobné vánoční výrobky, které lidé
kupovali pro potěšení i jako vánoční dárky či dekorace. Po budově se prodával žákovský nezávislý časopis
„VOCOGOU“ ve vánočním provedení, což byla práce žáků 2. stupně.
Akce byla veleúspěšná, lidem se vůbec nechtělo domů, všechny dobrůtky z cukrárny byly naprosto vyprodány a
ještě hodinu po konci akce ve škole a před školou postávali lidé a bývalí žáci a nechtělo se jim odejít domů...z čehož
vyplývá, že příští rok se opět budeme těšit na viděnou.
žáci a učitelé základní školy
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ZE ŽIVOTA OBCE
Cena vodného. S potěšením Vám oznamujeme, že společnost Vodovody a kanalizace Náchod
zachovala ceny vodného pro rok 2016 na úrovni těch loňských, konkrétně tedy 36,56 Kč/m3
včetně DPH. Průvodní dopis jsme zveřejnili samozřejmě i na internetových stránkách obce.
Vlajka Hořiček v zahraničí. Na našem webu se také objevila první vlaštovička v podobě
fotografií obecní vlajky v dalekém Taiwanu. Pevně doufáme, že společnými silami výrazně
rozšíříme množství snímků a budeme se tak moci pochlubit úspěchem nevšedního projektu.
(mn)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

KŘÍŽOVKA (minulé řešení: Král, Svoboda, Čapek)

autor: Luděk Rudiš

Tajenka souvisí s nejbližšími kulturními akcemi.
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A
B
C
D
E
F
G
D – 2.díl tajenky, výtažek z léčivých bylin, chemická značka kyslíku
E – hádanka, 3.díl tajenky, římsky 49
F – matematika (hovorově), český herec (Jiří), naříká
G – chemická značka astatu, 4.díl tajenky, nádobka na inkoust

Vodorovně:
A – svážení
(něčeho), drtím,
SPZ Vsetína,
mužský hlas
B – ukazovací
zájmeno, 1.díl
tajenky, zkratka
policie před 30
lety
C – druh
montovaného
domku, zkr.
zákl.organizace,
název jedné
z pojišťoven,
malá sova

Svisle:
1 – kupa slámy, SPZ Kroměříže
2 – oko (hovorově), VAT
3 – předložka, 9.měsíc v roce, SPZ Teplic
4 – zkr. závodního výboru, římsky 51, zn. sovětského nákladního automobilu
5 – bývalý podnik v Náchodě (ATAS), zkr. České tiskové kanceláře, MPZ Španělska
6 – zvolání na Emu, podzemní vápencové území
7 – zmrzlé vody, slovensky jaký
8 – u koupacích nádob, nádrž na opravu a stavbu lodí
9 – 4.pád zájmena vy, nejznámější opera G.Verdiho
10 – zkr. státního statku, vydával sykot
11 – druh koření, SPZ Nitry
12 – slovenský pasák ovcí, označení letadel Iljušin, římsky 1000
13 – spojka, předložka, budík vydává zvuk
14 – chemická značka antimonu, náš známý zpěvák (Petr)
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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