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ŽIVOTNÍ VÝROČÍ:
Dufka Josef
Sušická Květoslava
Valentová Ludmila
Tučková Viktorie
Dvořák Jozef
Levová Anna
Macháčková Marie

Křižanov
Hořičky
Mečov
Křižanov
Hořičky
Křižanov
Hořičky

90 let
89 let
85 let
83 let
80 let
80 let
70 let

Přejeme životní pohodu a mnoho zdraví do dalších let!

ZE ŽIVOTA OBCE
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Podzimní výlet na Moravu. S velkým zájmem se setkala „výstava“ fotografií na portálu
www.rajce.idnes.cz, která dokumentovala poznávací zájezd o.p.s. Pechanec do Olomouckého
kraje, a tak vám v tomto vydání zpravodaje předkládáme i slovní popis, jehož autorem je
Luděk Rudiš.
(mn)
Po minulém nezdaru, kdy se nepodařilo obsadit autobus dostatečným počtem lidí, se v sobotu
8.10.2016 situace obrátila k lepšímu. Účastníci zájezdu v počtu 27 se shromáždili v brzkých
ranních hodinách před obecním úřadem, kam pro ně přijel autobus firmy „Melničuk". Cestou
přistoupili další zájemci, kteří se o naší akci dozvěděli z Hořičského zpravodaje. Přibližně po
30 km jízdy byli všichni „občerstveni" společností „JELCIN" a to jablkem a jahodou. Cestou
nám trochu sprchlo, pak se trošku zabloudilo, ale nakonec nás uvítala obec Čechy pod
Kosířem, kde jsme navštívili klasicistní zámek, kavárnu v oranžérii a přesně v poledne zlatý
hřeb výletu muzeum kočárů. Po úchvatném výkladu pana Václava Obra, který nás seznámil
s historií různých kočárů, jsme odjeli do dalšího zajímavého místa LOŠTIC, které je známo
výrobou olomouckých tvarůžků. Po obědě někdo navštívil muzeum - historie výroby, někdo
muzeum Adolfa Kašpara, což je nejznámější ilustrátor Babičky Boženy Němcové. Zvídavým
návštěvníkem byla na dvou obrazech objevena silueta Hořiček. Poté jsme navštívili
tvarůžkovou cukrárnu, kde jsme mohli ochutnat tvarůžkovou zmrzlinu, kremrole a věnečky.
Někdo navštívil i podnikovou prodejnu, kde si nakoupil různé delikatesy. Návrat v drobném
dešti byl kolem 19 hodiny. Počasí nám celý den přálo, takže si myslím, že všichni byli
spokojeni.
Vypouštění balónků. Máte-li potřebu zúčastnit se hromadného vypouštění balónků, čtěte
instrukce na vývěsce OÚ, ve škole nebo v aktualitách na www.horicky.cz. Budete-li hledat na
internetových stránkách organizátora (www.ceskyjezisek.cz) nějakou příznivou informaci o
poločasu rozpadu gumy, ze které jsou balónky vyrobeny, nebudete úspěšní. Naopak se ale
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můžete dozvědět, že v roce 2014 byly české luhy a háje pokryty zbytky ze 103.738 kusů těchto
velmi špatně rozložitelných exemplářů. Sraz je 9.12.2016 ve 14:45 hodin u obecního úřadu,
hromadné vypuštění by potom mělo být v 15:15 hodin na základě pokynu z rádia.
(mn)
Okénko Babince. Hořičské ženy se stávají stále více aktivnějšími, o čemž svědčí i následující
příspěvek, který sepsaly Anna Gabrielová a Milena Kasnarová. No posuďte sami: „Je tomu již
rok, co se scházíme. Poprvé jsme se sešly v listopadu 2015. Při této příležitosti jsme pozvaly
děti ze školy, aby nás poveselily. 13 dětí pod vedením paní učitelky Jiráskové a paní učitelky
Drahoňovské nám předvedlo pásmo tanečků, zahrály na flétnu a nakonec nás podarovaly
dárečkem s podzimním motivem. Sálem to jen zašumělo. Za pěkné vystoupení jsme dětem
zatleskaly a připravily menší pohoštění. Dostaly zákusky a čaj.“
Přemýšlím, že je to tak trochu hozená rukavice našim mužům, kteří by mohli svá setkání
zaštítit také nějakým neformálním spolkem. Jen váhám, jaký by byl jeho vhodný název nebo
nadpis k případným příspěvkům.
(mn)

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

více o škole na www.skolahoricky.cz

Bramboráček
Rok se s rokem sešel a my jsme se na 1. stupni opět celý týden intenzivně věnovali podzimnímu ovoci a
zelenině. Letos jsme neměli na mušce jablka, jak tomu bylo loni a předloni, ale úplně obyčejné brambory.
Výsledky našeho snažení byly ale naprosto neobyčejné. Nejenže jsme se o bramborách učili, poučili a
dozvěděli i to, co nikdo neví, nejenže jsme je používali jako školní pomůcky, se kterou jsme se mnohé
naučili a procvičili, ale dokonce jsme na ně vymysleli „bramborový“ tanec. Myslíte si, že to nejde? Jde náramně skvěle. Čtvrtý ročník pod vedením děvčat vymyslel moderní tanec s bramborou v ruce a
akrobatickými prvky, které hravě a s obrovským nasazením a nadšením zvládli i chlapci - tedy tančila celá
třída. Při tanci, na který nás - ostatní ročníky pozval již jmenovaný čtvrtý ročník formou pozvánky, jsme si
- jako publikum vyžádali opakování. Potlesk byl obrovský, a kdybychom nemuseli na oběd, bylo by i třetí
pokračování...
No ale nejenom tancem a pohybem je člověk živ, ale hlavně tím jídlem se žilo, žijeme a budeme žít. Ano,
tušíte správně, celý týden jsme vařili a jedli a ochutnávali a vymýšleli nové recepty, které jsme během
týdne zdokonalovali, a kdybychom mohli kuchtit ještě do Vánoc, vůbec by nám učení nechybělo. Takže
jsme hned v pondělí ochutnali brambory s vynikajícím dipem, v úterý čipsy z brambor, ve středu jsme
vyráběli a zkoumali bramborový škrob a pochutnali jsme si na bramborových plackách s jablky i šiškách s
mákem, ve čtvrtek jsme vařili bramborovou kaši, kterou jsme ani nestihli našlehat a byla okamžitě pryč, a
pátek byl ve znamení polévky a bramboráků. Mňam - škoda, že jste nemohli ochutnat...Nevadí, ale kdyby
měl někdo zájem nás alespoň vidět, můžete se podívat na webové stránky naší školy a tam ve fotogalerii a
na veřejném facebooku jsou fotky, ze kterých poznáte, jak NEJšikovnější jsme. No a co napsat na závěr –
příště, až se poline vůně z prvního stupně od našich malých kuchtíků a kuchtiček až na náves a do okolí,
neváhejte a přijďte se k nám podívat - rádi Vás uvidíme a něčím dobrým i pohostíme.
učitelky 1.stupně

INFORMACE PRO OBČANY

CENY ZNÁMEK NA SVOZ ODPADŮ V ROCE 2017
42 svozů za rok /červená

2.405,- Kč

26 svozů za rok/žlutá

1.525,- Kč

21 svozů za rok/šedá

1.269,- Kč

13 svozů za rok/modrá

816,- Kč

jednorázový výsyp

78,- Kč

Známky můžete zakoupit v

PE pytel včetně svozu

78,- Kč

kanceláři obecního úřadu.
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Svozový plán je k dispozici také na internetových stránkách obce: www.horicky.cz
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FEJETON POD ČAROU
VÁNOČNÍ DÁRKY
V prosinci vždy velmi soucítím s mezinárodním týmem dárkonošů, do kterého patří Ježíšek, Santa
Claus, Děda Mráz, Père Noël (Francie), La Befana (Itálie), Joulupukki (Finsko), ale třeba také Děda
Koleda (Bulharsko) a mnoha dalších. Rok od roku mají těžší práci. Lidí na Zemi přibývá, počty dárků se
zvyšují a co si budeme nalhávat, nároky obdarovávaných také. Kde jsou ty časy, kdy si vystačili
s vlastními továrnami a rozvoz zvládali za pomocí saní tažených létajícími soby, kouzelného koštěte nebo
koz Julbocker (to zase ve Švédsku). Naštěstí se mohou spolehnout na výrobce po celém světě, přičemž
k nejekonomičtějším obchodním partnerům patří ti z daleké Asie. Ono stačí, že musí vyplnit objednávky,
vybrat vhodného dodavatele, vyřídit celní papíry, nakrmit zmiňované soby a vyrazit do terénu. Pravda,
v mnoha případech se musí spolehnout i na moderní způsoby dopravy, jako jsou např. PPL, DHL, DPD
nebo UPC.
A přání dětí bývají různá. Některá jsou poměrně snadno splnitelná, ale zároveň velmi vzácná (pastelky,
plyšáka …), některá jsou mnohdy za hranicí finančních možností investorů (autíčko, co má otevírací
dveře, autorádio a uveze dvě děti, nebo panenka, která mi bude večer před spaním číst pohádky) a některé
nedokáže splnit ani Ježíšek (aby se naši nerozváděli). Výběr smysluplných dárků je čím dál obtížnější.
Dětské pokoje v dnešní konzumní době doslova přetékají mnohobarevnými hračkami, jejichž chemické
složení zná jen vedoucí směny Ti Mion Kung Fu. Navíc se dárky nedávají pouze na Vánoce. To jsou
narozeniny, svátek, konec školního roku, pouť, na památku z dovolené; dárky od rodičů, babičky a
dědečka z jedné strany, babičky a dědečka z druhé strany, tetičky se strýčkem z jedné strany, tetičky se
strýčkem z druhé strany, starších sourozenců atd.
Když si k tomu přidáme i zajišťování dárků pro dospělé, je nabíledni, že po sezóně padají Ježíškové do
svých postýlek zcela vysíleni. Po čtyřiceti, padesáti nebo šedesáti letech života je většinou každý jedinec
již vybaven tolika páry bačkor, svetry, košilemi, domácími spotřebiči, vrtačkou, knihy nepočítaje, takže
výběr vhodného a zejména potřebného dárku se stává noční můrou. A pokud se zmiňovaná vrtačka
odporoučí v lednu, zřejmě se nebude čekat na nákup nové až do prosince.
Jestliže se tedy říká, že Vánoce jsou svátky klidu a míru, velmi bych nám všem přál, aby tomu tak
bylo. Nejdříve si ale musíme protrpět předvánoční období, které se, alespoň pro mne, nese v duchu
neklidu a stresu. V kolik hodin zavírají prodejci kaprů? Bude tam v 19 hodin v kádi ještě nějaký živáček,
nebo je budou prodávající ledabyle pošťuchovat podběrákem, aby napůl udušený kapr ještě vykonal
nějaký pohyb? A co stromeček? Přišla již doba, kdy rodinná rada odsouhlasí poměrně věrně vypadající
umělý, nebo ještě ne? Děti jsou dospělé, a tak jsme alespoň ušetřeni konspirativních porad a následného
ukrývání objemných krabic pod dlouhými kabáty ve skříni. I tak se ale obávám, že podlehnu trendům
doby, Ježíškovi napíšu elektronickou objednávku na nějakou ne zcela nezbytnou věc a místo létajících
sobů zastaví před domem auto s nápisem PPL. Tak klidné Vánoce. ☺
(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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