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INFORMACE Z OBCE:
OBECNÍ KNIHOVNA V ROCE 2007
V minulém roce měla naše knihovna 170 registrovaných členů, z toho 58 dětí do 15ti let.
K 31.12.2007 obsahuje knihovní fond celkem 9 664 svazků, z toho naučná literatura 2 638 a
krásná literatura 7 026.
Knihovnu vloni navštívilo 2 569 čtenářů, kteří si zapůjčili celkem 8 796 knih. Z rozpočtu obce
byly v roce 2007 zakoupeny knihy a časopisy v celkové hodnotě 50 440,- Kč.
Marie Kuderová,knihovnice

OZNÁMENÍ OBČANŮM
Do kontejnerů na plasty je možno ukládat též TETRAPACK , tj. obaly od krabicového mléka
nebo džusu.
Dále informujeme občany, že svoz odpadů bude v letošním roce uskutečňován v odpoledních
hodinách. Svozovým dnem zůstává pondělí.

ŽIVOTNÍ VÝROČÍ:
Dušek Josef
92 let
Čapková Milada
87 let
Dufková Jiřina
81 let
Tuček Josef
81 let
Vajsar Zdeněk
75 let
Přejeme životní pohodu a mnoho zdraví do dalších let!
V prosinci oslavil své jubileum pan Karel Pich – 80 let. Jeho výročí jsme v prosincovém
zpravodaji omylem nezveřejnili, za což se omlouváme a dodatečně přejeme pevné zdraví.
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INFORMACE:

Pozvánka
na
1.Česko-Moravský košt slivovice
pořádaném dne 1.3.2008 od 13hod
sborem dobrovolných hasičů z Křižanova.
Křižanova
Košt proběhne v pohostinství na
Hořičkách..
Hořičkách.
Vystoupí cimbálová muzika a
krojovaní zpěváci z kyjovska . Skupina Klapeto
z náchodska.
náchodska Současně proběhne výstava betlémů,
podkrkonošské krajky,proutěných a kožených výrobků.
Za vstupné 160Kč/muž a 140Kč/žena Vám též
nabídneme ochutnávku českého a moravského pečiva a
libovolného množství z min. 150 vzorků domácích
pálenek .
Nad celou akcí přebral záštitu královéhradecký
hejtman p.Pavel Bradík.
Na jedinečnou kulturní a společenskou událost
vás srdečně zvou křižanovští hasiči
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L i v e

-

d i a s h o w

Půjdem spolu do Betléma
p.Jan Linhart - slovem, hudbou, obrazem

Pěšky z Nazareta do Betléma
přes horu Tábor a okupovaná palestinská území po stopách svaté rodiny

Jerusalem, Jericho, Mrtvé moře, Genezaretské jezero, pevnost Masada

neděle 3.2.2008 v 17 hod
Hořičky - sál obecního úřadu
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FEJETON POD ČAROU:
ZIMNÍ SPORTY
1) Kde ty předloňské sněhy jsou?
2) Tento způsob zimy zdá se být poněkud nešťastným.
Obě věty po drobné úpravě lze docela dobře použít jako úvod dnešního fejetonu. Co se to
s matkou přírodou děje? Kde se stala chyba? Vyznavači zimních sportů truchlí a s železnou
pravidelností usedají k televizorům, aby se od rosniček a skokanů zelených dozvěděli stále se
opakující předpověď: „Následující období bude teplotně nad normálem, srážkové úhrny budou
podprůměrné.“ Hlasité jsou však i opačné názory: „Zaplať pán Bůh, že nemrzne, že není sníh,
že se neprotopí …“ (mimochodem oni nám energetici a plynaři ty úspory rychle spočítají a
hbitě vyženou z kapes).
Normální zima má ale přesto pro každého z nás své kouzlo. Někteří si libují s knížkou u
rozpáleného radiátoru, někteří milují, když se veliké vločky tiše snášejí k zemi ve světle
pouličních lamp a někteří se těší na zimní sporty. Když příroda přeje, můžeme i v našem okolí
zocelit svá těla. Připnout běžky a vyrazit po družstevních lánech je snem každého rekreačního
sportovce. Pravda, pokud byla podzimní orba hodně hluboká nebo se nedostává přiměřené
vrstvy sněhu, můžeme být zaskočeni drhnoucí lyží či nánosem ornice na skluznici. A že má
svými vlastnostmi hodně daleko ke kvalitním voskům, není třeba zdůrazňovat. U běhu nebo
procházky na lyžích máme dvě možnosti. První je průkopnická, kdy vyrážíme vstříc panenské
vrstvě sněhu a nedbáme nástrah pod sněhem ukrytých. Trasa je volitelná, stupeň vyčerpání
také. Druhá varianta je relativně pohodlnější, kdy se spoléháme na projetou stopu. Lyžař se
sice tolik nenadře a podle vyválených míst v okolí stopy může usoudit na nebezpečí daného
úseku, avšak netuší s jakými úmysly byla stopa průkopníkem tvořena. Mohl to být rekreační
turista, ale také třeba anabolickými steroidy našlápnutý ďábel, který okolo Hořiček pouze
projíždí na své cestě z Orlických hor do Krkonoš.
Již od dob Josefa Lady má svůj půvab i bruslení. Díky mrazům lze vyzkoušet různé šlajfky,
kanady nebo krasobruslařské komplety na rybnících, koupalištích či na školním kluzišti. Této
aktivity se častěji chápou naše děti a dorost. S úsměvem můžeme pozorovat první nejisté
skluzy a po několika hodinách se k nám přes promodralé rty bílého sněhuláka derou málo
srozumitelné věty: „Mně není zima. Já ještě nechci domů.“ Horší je, pokud mrazy povolí. Děti
se snaží nebrat do úvahy platnost přírodních zákonů. Stojící voda na kluzišti není žádnou
překážkou. Touha vyzkoušet nové brusle je silnější. Voda stříká, jako když vjede do kaluže
nákladní Tatra. Dětský zadeček si připadá jako naložená okurka v láku a sní o potápěčském
skafandru.
No řekněte. Nemá ta zima něco do sebe?
(mn)

Redakční uzávěrka čísla je vždy k 20.kalendářnímu dni v měsíci.
Náklad tohoto vydání činí 210 ks. Výtisky jsou neprodejné a slouží k bezplatnému informování občanů obce.
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