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ŽIVOTNÍ VÝROČÍ:
Dufka Josef
Sušická Květoslava
Valentová Ludmila
Dvořák Jozef
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Křižanov
Hořičky
Mečov
Hořičky
Křižanov

91 let
90 let
86 let
81 let
81 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

Střípky z 1. stupně školy
Letos jsme si sychravé podzimní dny zpestřili „Jablíčkovým týdnem“. A co to znamená? Že nám
celý týden v naší škole hrála hlavní roli jablíčka. Nejenom že jsme s nimi počítali, násobili, popisovali,
tiskali, zkoumali pod mikroskopem, hledali veškeré informace, ale hlavně jsme je ochutnávali,
porovnávali různé odrůdy a třešničkou na dortu, na kterou jsme se nejvíce těšili, bylo jablíčkové vaření a
pečení. Letošní menu bylo: saláty, kompoty, křížaly, štrúdl, růžičky, kytičky a nepečený dort. Recepty se
natolik osvědčily, že většina dětí pokračovala ve vaření s rodiči.
Se začátkem školního roku máme pro děti z MŠ opět na naší škole PŘEDŠKOLIČKU. Během září
se děti vzájemně poznávaly, učily se spolupráci a nahlédly do průběhu vyučování. V říjnu a listopadu se
již aktivně zapojily do činností prvního ročníku. Nejenom že se naučily básničku, ale už i vypracovávaly
první školní domácí úkol, také tancovaly, počítaly a ochutnávaly jablíčka a křížaly. S kamarády z první
třídy se budou potkávat celý školní rok.
V posledním listopadovém týdnu jsme jeden den věnovali Africe a lidem s handicapem.
Porovnávali jsme život dětí v Africe a u nás. Vyzkoušeli jsme si, jak se žije dětem s postižením. Psali jsme
nedominantní rukou, nohou, ústy, poslepu jsme vykonávali různé činnosti, vyzkoušeli jsme si orientaci
podle sluchu a uvědomili jsme si, jak jsme rádi, že jsme zdraví!
učitelky 1. stupně

Broumovský klášter
Žáci 2. stupně školy vyjeli na exkurzi den před 17. listopadem do Broumovského kláštera.
Cesta po ránu (objednaným autobusem od výhradního dopravce naší školy pana Melničuka z Libňatova)
do Broumovského výběžku byla příjemnou změnou místo běžného školního dne. A to ještě žáci netušili,
že si v lavicích posedí, i když tak trochu v jiné době.
Po příjezdu do Broumova a příjemné procházce z parkoviště pod gymnáziem do areálu kláštera jsme se
rozdělili do dvou skupin. Jedna skupina šla na prohlídku a druhá do tzv. Scriptoria. Prohlídku jsme
zahájili v přenádherně zdobeném kostele sv. Vojtěcha, kde jsme si poseděli v lavicích a zaposlouchali se
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do pestrého vypravování o výstavbě a výzdobě tohoto unikátu. Následně jsme si prošli celý prohlídkový
okruh a naše cesta byla zakončena v knihovně. To není obyčejná knihovna, to je klášterní klenot, kde
člověk neví, zda dříve obdivovat fresky na stropě nebo vzácné rukopisy.
Poté jsme se vyměnili s druhou skupinkou dětí a následoval program Scriptoria. Je možné si tuto akci
představit tak, že v klášteře dříve žili mniši a ti přepisovali knihy. Skupinka nadšenců se snaží dodržovat
přesné postupy - od výroby barev z čistě přírodních materiálů, přes výrobu papyru (z kůží) až po psaní tuší
brkem. No a to poslední naše děti zkusily. Najednou seděli každý na své stoličce, před sebou dřevěný
stojan, papír, brko a inkoust. A podle předlohy měli opsat text (někdo v češtině, někdo v latině), případně
nakreslit obrázek medvěda. V bílých zástěrkách vypadali všichni kouzelně. Někomu šla práce s
inkoustem, který stékal dolů, špinil ruce, zástěrky a prostě všechno, dobře, někdo měl potíže.
Tato akce se líbila, škoda, že jsme měli málo času. Hodina utekla jako voda a už jsme se loučili a mířili
zpět k autobusu. Cesta zpátky byla příjemná, mládež unavená a plná dojmů. Tak kdy zase někam
pojedeme?
Mgr. Alena Dvořáčková, učitelka 2. st.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

11. ČESKO-SLOVENSKÝ KOŠT SLIVOVICE
Členové spolku Přátelé českého a moravského folklóru Hořičky – Křižanov zahajují sběr
vzorků slivovice a likérů. Již 11. ročník koštu se uskuteční 24. 2. 2018 od 13:00 hodin
v kulturním domě v obci Havlovice nad Úpou.
Na jeden vzorek domácí pálenky nebo likéru postačí 0,33l. Vzorky možno předat na
sběrných místech: OÚ Havlovice, pěstitelská pálenice Nové Město nad Metují, pěstitelská
pálenice Vestec, nebo kontaktujte určené osoby: Z. Mencla, tel. 774 854 079, J. Možiše, tel.
732 191 411 nebo Z. Eflera, tel. 777 348 495 a odběr dohodneme individuálně. Vzorky
vybíráme do 14. 2. 2018. Odborná degustace proběhne 17. 2. 2018.
Oficiální pozvánka bude s dostatečným předstihem zveřejněna v Hořičském zpravodaji, na internetových
stránkách obce a zejména na www.folklorhoricky.cz.

INFORMACE PRO OBČANY

CENY ZNÁMEK NA SVOZ ODPADŮ V ROCE 2018
42 svozů za rok /červená

2.584,- Kč

26 svozů za rok/žlutá

1.630,- Kč

21 svozů za rok/šedá

1.353,- Kč

13 svozů za rok/modrá

875,- Kč

jednorázový výsyp

83,- Kč

Známky můžete zakoupit v

PE pytel včetně svozu

83,- Kč

kanceláři obecního úřadu.

Pokud se po přečtení předchozích řádků začínáte nadechovat, abyste mohli začít hudrovat nad
zvyšujícími se cenami, zkuste nejdříve zapátrat v paměti, kdy jste naposledy třídili svůj odpad,
mnohdy bez rozmyslu vhazovaný do popelnic. Papír pro školu, PET láhve i krabice od mléka
nebo džusů do žlutých kontejnerů, skleněné láhve a sklenice do nádob k tomu určených a
plechovky od piva či konzervy do šedých nádob. To vše jsou způsoby, které zmenší množství
toho vašeho „zbytkového“ odpadu a možná se vám podaří tak změnit barvu známky a tím i snížit
cenu za svoz odpadů. Máte to ve svých rukou. ☺
(mn)
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Svozový plán je k dispozici také na internetových stránkách obce: http://www.horicky.cz/aktuality.html
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FEJETON POD ČAROU
Barbora a barborka
Prosinec není jen ve znamení Vánoc či jejich předzvěsti – Mikuláše, anděla a čerta. Všechny věkové
kategorie pamatují večer před svátkem svaté Barbory, kdy i ti největší odpůrci bavlněných punčocháčů
šátrali v útrobách skříní, aby nějaké našli a na viditelné místo umístili. Vstávání 4. prosince ráno bylo
vždy jaksi radostnější, a jakmile se zapojil do hry první ze smyslů - zrak, který signalizoval dostatečně
plnou punčochu, nastupoval i druhý - hmat. Ten měl za úkol prozkoumat, zda Barbora neodhalila nějaké
nesrovnalosti v chování malého obdarovaného v podobě zlobení, zapomínání úkolů nebo nedostatečného
úklidu dětského pokoje. Jestliže bylo konstatováno, že na ohmat punčocha neobsahuje předměty tvarem a
tvrdostí připomínající nepopulární cibuli, brambory nebo uhlí, hned bylo vyklepávání obsahu radostnější.
S přibývajícím věkem přicházela touha zjistit, jak ta Barbora vlastně vypadá a kdy do punčocháčů nacpe
všechny ty banány, pomeranče, čokolády nebo i nějakou drobnou hračku. Některé děti vydržely odolávat
spánku hodinu, ty odolnější i dvě, ale po tomto limitu upadaly všechny bez výjimky do blažené
nevědomosti. V tu chvíli nastupovali rodiče, kteří opatrným krokem inspektora Clouseau vstoupili do
pokojíku, punčochu zcizili, aby ji následně naplnili a propašovali zpět na kliku okna, židli nebo otevřené
dveře skříně. Ranní probuzení bylo sice nejdříve ve znamení smutku, že totožnost Barbory nebyla opět
odhalena, nicméně vzápětí nastupovala radost, která byla přímo úměrná objemu předmětů v punčoše
obsažených.
Maminky se radovaly, když jim vykvetly barborky (natrhané větvičky třešní nebo višní), tatínkové
kvitovali, že je doma příjemná předvánoční atmosféra a všichni se těšili na její pokračování díky blížícímu
se svátku svatého Mikuláše. Až potud vše asi všichni známe, ale málokdo možná ví, že dříve dívky
větvičky popisovaly jmény jim sympatických chlapců. Která větvička rozkvetla jako první, za nositele
jména na ní se měla vdát. Nevím, jak to bylo, když si dívka dávala příslušnou dřevinu do vázy několik let
po sobě a každý rok vítězilo jiné jméno. Trochu to zavání polygamií, ale to je jiné téma. Tento zvyk by ale
mohli, zejména v tomto období, použít ve své praxi politologové. Snad místo jmen švarných chlapců či
dívek, by si mohli větvičky popisovat jmény politiků nebo jejich stran a nechat přírodu rozhodnout, kdo
vypadne ze sněmovny, kdo se stane premiérem nebo prezidentem. Jen se trochu obávám, aby se tento
novodobý zvyk nerozšířil příliš. V takovém případě bychom příští rok mohli pocítit neúrodu třešní nebo
višní…
(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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