HOŘIČSKÝ ZPRAVODAJ
OBECNÍ ÚŘAD HOŘIČKY
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ROČNÍK : XVI

prosinec 2015

ŽIVOTNÍ VÝROČÍ:
Dufka Josef
Sušická Květoslava
Valentová Ludmila
Tučková Viktorie

Křižanov
Hořičky
Mečov
Křižanov

89 let
88 let
84 let
82 let

Přejeme životní pohodu a mnoho zdraví do dalších let!
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

více o škole na www.skolahoricky.cz

O CO JDE?
Na druhém stupni naší školy jsme nedávno začali s novinkou. K nadšencům pro parcour se přidala ještě
skupinka amatérských novinářů. Dvacátého listopadu jsme vydali již druhé číslo nezávislého žákovského
měsíčníku „Vo co gou“. Tento název lze do češtiny přeložit jako „o co jde“ a v podstatě vystihuje i obsah
našeho časopisu.
Pětičlenná redakční rada každý měsíc vytváří nové číslo složené z několika aktuálních článků k tématu
čísla a stálých rubrik. Pokud máme možnost, přidáváme pro zpestření i příspěvky které dostáváme od
spolužáků, kolegů, nebo externích spolupracovníků. Hotovou práci pak zasíláme ke zveřejnění na školní
webové stránky. Získáváme cenné zkušenosti s termíny na odevzdání práce a nutností spolupracovat.
Nápad nezávislých žákovských novin vznikl již před rokem. I když jeho realizace občas vyžaduje velmi
„pevné nervy“, bývá to hlavně zábava.
Doufáme, že naše vánoční číslo se dostane i do vašich rukou, nebo že až zavítáte na školní web,
nahlédnete i do našeho časopisu.
redakční rada časopisu
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ZE ŽIVOTA MIKULÁŠE
V sobotu 28.11.2015 přišel na sál obecního hostince Mikuláš se svým
doprovodem. Netrpělivě jej očekávalo 50 dětí se svými rodiči. Čas čekání
jim rychle uplynul, protože byl naplněn celou řadou zábavných soutěží a her
s hudebním doprovodem.
Všechny děti po přednesení básničky nebo písničky anděl obdaroval
dárkovým balíčkem.
A čert, i když vypadal hrůzostrašně, nakonec žádné neposedy do pekla
v pytli neodnesl.
Obecně prospěšná společnost „Pechanec“
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Z PŘEDVÁNOČNÍHO ŽIVOTA OBCE
Na internetových stránkách naší školy je ke čtení následující pozvánka: „Zveme rodiče,
prarodiče i jiné příbuzné našich milých žáků, ale i přátele, absolventy, sousedy, zkrátka
všechny lidi dobré vůle pobýt společně na předvánoční akci pro veřejnost, která se koná v
budově 1.stupně 11.12. od 13.30. Můžete se těšit na vystoupení dětí, na tradiční cukrárnu s
úžasnými dobrotami, na vánoční trhy i žákovský časopis.“
To zase na internetových stránkách obce již delší dobu povzbuzuje naši zvědavost zmínka o
temném lese. Předvánoční procházku organizuje společnost Pechanec a i na tomto místě Vám
předkládáme důležité informace a organizační pokyny.
VÁNOCE V LESE
Zveme malé a velké na tajuplnou předvánoční procházku do temného lesa.

sobota 19.12.2015
Odchod od obecního úřadu v 15,15 hod.
Délka cesty tam i zpět cca 6 km.
Vybavení:

dokonalá baterka nebo čelovka
pevná obuv
oblečení dle povětrnostních podmínek
batoh s vhodným nápojem dle věku

Návrat na Hořičky cca v 18,00 hodin.
Požadujeme závazné přihlášky do středy 16.12.2015.
Přihlásit se lze v prodejně potravin MIPA (tel.608 880 653) nebo na obecním úřadu (608 403 067).
V případě velmi nepříznivého počasí se akce nebude konat !
Adventní koncert aneb Jak šla koleda časem a světem. Nenechte se mýlit, nejedná se o
výtah z televizního nebo divadelního programu. To neúnavní Mečováci připravují další
kulturní zážitek, který začne v sobotu 12.12. v 16:00 hodin u Kurníku.
V téže lokalitě (a s týmiž organizátory) můžete nechat rozeznít svá hrdla, nebo jen nechat
pohladit své uši či svou duši, při tradičních vánočních koledách. A kdy? V sobotu
26.prosince v 17 hodin.
Vánočního prodeje obuvi se můžete zúčastnit
ve středu 9.prosince od 13 do 18 hodin a to
v penzionu Rogallo na Hořičkách. K vidění i ke
koupi budou dámské či pánské bačkory a dětské
bačkůrky. Vybrané kousky můžete pořídit již za
39,- korun českých.
Hořičky v České republice, v Evropě a ve světě. Tak by
mohl znít pracovní název připravované části fotogalerie na
našich internetových stránkách. Na začátku byl geniálně
jednoduchý nápad. Necháme vyrobit dvě obecní vlajky o
rozměrech 90 x 60 cm a půjčíme je našim spoluobčanům,
kteří se vydávají na zajímavá místa v ČR, v Evropě nebo
dokonce v mimoevropských státech. No a potom stačí vzít
do ruky foťák či mobil a udělat dokumentární fotografii. Zda na ní budete i Vy nebo pouze
vlajka, to je na Vašem zvážení. Netřeba zdůrazňovat, že navštívená místa (zejména ta v ČR) by
měla být něčím unikátní. Určitě s vlajkou nebudu exhibovat na kapotě rodinné Fabie na
parkovišti před Penny Marketem v České Skalici.
(mn)
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PŘÁTELÉ ČESKÉHO A MORAVSKÉ FOLKLORU HOŘIČKY - KŘIŽANOV
PŘEJÍ VŠEM SVÝM KAMARÁDŮM A SPOLUOBČANŮM

KLIDNÉ, ALE I VESELÉ VÁNOCE.
HODNĚ ZDRAVÍ, ŠTĚSTÍ A POHODY V ROCE 2016
TĚŠÍME SE NA DALŠÍ SETKÁNÍ NEJEN NA FOLKLORNÍM
FESTIVÁLKU HOŘIČKY 2016.
WWW.FOLKLORHORICKY.CZ
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

KŘÍŽOVKA (minulé řešení: Všude dobře, doma nejlépe)

autor: Luděk Rudiš

Tajenka – Příjmení našich současných nebo minulých spoluobčanů
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l, Čapek, Svoboda
Vodorovně:
A – výkon fotbalisty, zvířecí
B – průduch, malé plavidlo, čas
(obráceně)
C – oklestit větve, předložka, zkratka
elektrárny Poříčí u Trutnova
D – nevznést se do vzduchu, ukazovací
zájmeno
E – ženské jméno, malé lano
F – zátka, zkr. ústředního výboru (bez
diakritiky), staré vztažné zájmeno, ještě
to
G – tajenka, druh dokladu
H – zámečnická dílna v Červeném
Kostelci, SPZ vozidel okresu Náchod,
zemědělské práce

A
B
C
D
E
F
G
H

Svisle:
1 – divadelní závěs, zkratka Československého svazu mládeže
2 – vespod, měna v Bulharsku
3 – tajenka, literární útvar
4 – otázka při sázce, sled jídel, SPZ vozidel okresu Bruntál
5 – podnosy, on (lidově)
6 – mládě kočky (krajový název), ženské jméno
7 – trempské ženské jméno, chemická značka sodíku, předložka
8 – zkratka Národního shromáždění, činná sopka, vozkovo zvolání (krátce)
9 – tajenka, zn. tabulátoru na psacím stroji
10 – čí (obráceně), osobní zájmeno, symetrála
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FEJETON POD ČAROU:
POHÁDKY
Nechápu, jak jsem mohl ve svých fejetonech dosud vynechat tak půvabné téma, jako jsou právě
pohádky! Vždyť nás provázejí prakticky celý život, v každém věku (s výjimkou puberty), v každém
ročním období. První příběhy se nám ukládají do šedé kůry mozkové ještě v kolébkách, pokrokové
maminky dokonce předčítají vybrané, samozřejmě mírumilovné kousky ještě nenarozeným robátkům,
které nosí pod svým srdcem. V každém případě, po jejich narození následuje láskyplná četba pohádek od
osvědčených autorů, ve kterých vždy dobro zvítězí nad zlem. S přibývajícím věkem roste, zejména u
tatínků nebo dědečků, potřeba zocelit pokračovatele rodu drsnějšími historkami. Knižní tituly na tuto
situaci nejsou dostatečně připraveny, a tak následuje improvizace. Vzorem jim bývá strašidlo Barbucha,
které je pozměněno např. na Pechtovičku nebo Bubáčka. Rád bych ovšem na tomto místě ujistil maminky,
že se v závěru takové pohádky z domácí dílny nadpřirozená postava vždy promění v dobráka, který všem
pomáhá, a nemůže tak dojít k duševní úhoně jejich malého pokladu.
Časem ale může dojít k vyčerpání zásoby českých autorů a nastupují jazykolamy v podobě Pikachu
nebo Scooby Doo. A tím se plynule dostáváme k televizním pohádkám. Vlastenecky tvrdím, že na
opravdu dobrou českou pohádku nemá ani věhlasný Harry Potter. Rodičovskou výhodou je, že do určitého
věku dítěte lze nostalgicky podsouvat vybrané tituly a vzpomínat na doby dávno minulé. Jakmile však děti
zvládnou základní civilizační úkony, jako jsou např. zapnutí/vypnutí televize, DVD přehrávače, počítače
včetně nalistování příslušné pohádky, začíná být zle. Povětšinou zahraniční producenti chrlí fialové krávy,
růžové zajíce a zářivě zelené dinosaury, které na děti působí nějakou magickou silou a ty jako v transu
berou do ruky ovladače a jízda začíná. Rodiče se často leč marně snaží nenápadně podhodit zpět
osvědčenou klasiku – Říkání o víle Amálce, Káťa a Škubánek, Autíčko s červeným srdcem nebo dokonce
Jen počkej, zajíci.
Pohádky u dětí postupně odeznívají, aby se naopak s větším důrazem začaly hlásit u stárnoucích
rodičů. Soudě podle sebe, nebráním se doma zvukové kulise v podobě geniálních děl S tebou mě baví
svět, Jak dostat tatínka do polepšovny apod. Možná se dokonce blížíme do stadia, kdy si budeme v neděli
po obědě s manželkou předčítat Kocoura Modroočka, Malého Bobše, O letadélku Káněti nebo Honzíkovu
cestu. Ale co, je to příjemné a pomáhá to rozvíjet (nebo alespoň udržovat) naši fantazii.
(mn)

Příjemné prožití vánočních svátků,
hodně zdraví, štěstí a úspěchů
v novém roce Vám přeje
Obecní úřad Hořičky.

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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