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ŽIVOTNÍ VÝROČÍ:
Pichová Marie
Pichová Miroslava
Vojtěchová Drahomíra
Možišová Hedvika
Medková Marie

Hořičky
Chlístov
Hořičky
Křižanov
Hořičky

85 let
85 let
85 let
84 let
83 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

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Školní rok 2015/2016 jsme zahájili s počtem 118 žáků. Škola bude mít 8 tříd (pouze ve IV. třídě bude
spojený 4. a 5. ročník, ostatní ročníky budou v samostatné třídě). Změnu zaznamenal pedagogický sbor paní Šoulovou nahradila ve školní družině a ve škole paní Andrejka Drahoňovská, paní Vondráčkovou
nahradila ve školní jídelně paní Lucie Halvová.
Do 1. třídy nám nastoupilo 12 prvňáčků a jejich třídní učitelkou je paní Ludmila Jirásková. Na konci roku
odešlo na střední školy 12 deváťáků. Dále několik dětí odešlo a poněkud více přišlo do různých tříd celkově máme tedy opět více žáků než loni.
Letošní prázdniny se nesly ve znamení velkých oprav v budovách školy. V budově 2. stupně školy jsme
provedli výměnu oken na jižní straně budovy, čímž máme nová okna na 3 důležitých stranách budovy.
Navíc jsme provedli další výměnu akumulačních kamen. Stejně jako loni byly provedeny v budově
zednické práce pod novými okny.
Velkou změnou je po dlouhých letech rekonstrukce učebny fyziky a chemie, která byla již v téměř
havarijním stavu. Nová učebna je nyní navržena tak, že zde bude probíhat dle našich představ výuka
chemie, fyziky, přírodopisu a dílen. Místnost plánujeme také využít na společné akce jako aulu.
Nejvýznamnější změnou je stále ještě probíhající oprava fasády na budově 2. stupně školy. Po dokončení
opravy se škola opět stane důstojnou budovou obce.
Úpravy probíhaly i v budově 1. stupně školy. Po mnoha letech jsme zcela zrušili školní dílnu. Výuka dílen
bude nyní probíhat ve výše uvedené nové učebně fyziky, která se během několika minut promění v dílnu s
velkými stoly a svěráky. V uvolněné dílně vznikla nová třída pro letošní prvňáky s novou moderní
interaktivní tabulí. Touto změnou máme již také 2 plnohodnotná oddělení školní družiny.
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MATEŘSKÁ ŠKOLA
Během letošním hlavních prázdnin byla školka v provozu do 10.7., poté byla 6 týdnů uzavřena a její
provoz byl obnoven 24.8.. V červenci byl zájem o školku celkem velký, menší byl na konci srpna.
Školku bude letos navštěvovat 26 dětí (kapacita školky je 28 dětí). Po zápisu jsme museli odmítnout z
kapacitních důvodů 4 děti. Většina z nich se však do školky nakonec dostala, neboť projevila o školku
zájem. Několik dětí školku opustilo z rodinných důvodů příp. z důvodu podání přihlášek na 2 různé
mateřské školy.
Personální obsazení školky zůstává beze změn.
Zápis pro školní rok 2015/2016 proběhne v polovině května 2016 (přesný termín bude uveden s
předstihem na webu školy).
Mgr. Karel Dvořáček, ředitel školy
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ZAVÍRÁNÍ LÉTA S KOLETOVKOU (převzato bez redakčních úprav)
V sobotu 29.8.2015 uspořádal náš spolek Přátel českého a moravského folkloru z Hořiček a Křižanova
koncert Koletovy hornické hudby ze Rtyně v Podkrkonoší. Předem odhadovat účast na vystoupení takto
kvalitního dechového orchestru bylo velice těžké, ale doufali jsme, že si nikdo, kdo má rád lidovou hudbu,
nenechá tuto příležitost ujít. Pro lepší dostupnost hlavně starších spoluobčanů od nás dostalo 14 okolních
obcí nabídku autobusového spojení s Hořičkami bez nároku na jakékoliv finance. Bohužel tohoto využily
jen tři obce a i z nich obsadily autobus jen z 1/3. Dále jsme zajistili autobus pro klienty domova důchodců
a pečovatelské služby z České Skalice. Ten byl naopak zcela naplněn. Jak se však ukázalo v krásném
sobotním odpoledni, nevyužití zajištěné dopravy neznamenalo nezájem o tuto akci a převážně seniorů se
zde nakonec sešlo na 300.
Téměř 50 členů Koletovky všechny přítomné odměnili vysoce profesionálním vystoupením a po každé
skladbě byli po zásluze odměněni neutichajícím potleskem. Na závěr byli dokonce donuceni i nějaké
skladby přidat.
Věříme, že si účastníci koncertu odnášeli s sebou domů hezké zážitky a že se s nimi zase setkáme na
dalších podobných námi pořádaných akcích.
Přejeme všem pevné zdraví, co nejhezčí nadcházející podzim a brzy na shledanou u pěkné písničky.
Za pořadatele Zdeněk Mencl
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VÝSLEDKOVÁ LISTINA
SOUTĚŽE POŽÁRNÍCH DRUŽSTEV

O PUTOVNÍ POHÁR OBCE HOŘIČKY
MUŽI
1. Nahořany
2. Slatina nad Úpou
3. Řešetova Lhota
4. Hořičky B
5. Hořičky A
6. Litoboř

ŽENY
1. Hořičky M
2. Hořičky A

(20:68 s)
(23:33 s)
(23:44 s)
(25:22 s)
(27:87 s)
(35:61 s)

(30:24 s)
(32:09 s)

zdroj: Jan Efler

Netřeba vyzdvihovat jednotlivá družstva, skvělé výsledky hovoří samy za sebe. Poděkování za účast a
gratulace patří samozřejmě všem.
(mn)
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Proč už na Hořičkách nejsou strašidla, aneb máte rádi pohádky?
(převzato bez redakčních úprav)

Jak je patrné z předcházejících dílů, v naší vesničce bylo a stále je poměrně živo. Také proto jsme
nedávno mohli být svědky velice důležité události…

Díl dvanáctý: Volba obecního strašidla
Strašidla na Hořičkách žila bez větších sporů už od nepaměti. To platilo a stále platí, až na jedinou
výjimku. Hovoříme o týdnu, kdy se má – podle staré tradice - zvolit hlavní obecní strašidlo… Jeho volba
se opakuje každých tři sta dvacet pět let. První proběhla již v roce 1365, tedy ještě za života rytíře Ludgera
z Hořiček.
Život obecního strašidla není lehký. Musí vesnici reprezentovat na všech strašidelných
konferencích, obstarávat veškeré technické záležitosti a řešit roztržky mezi ostatními strašidly. Na konci
svého volebního období na něj čeká nevděčná povinnost – zorganizovat novou volbu. Není to tedy funkce
nijak jednoduchá. Je však spojena i s určitými výhodami, o které stojí všichni. Tato funkce zaručuje totiž
svému vykonavateli všeobecnou úctu a vážnost, ale také příležitost prosadit a uskutečnit své nápady.
Právě tato volba (v pořadí již třetí) se znovu udála o letošních prázdninách. Zajímá vás, jak
probíhá? Volební schůze se obvykle koná se ve středu obce, v zazděném sklepě (pod dnešní knihovnou).
Tady se strašidla sesednou kolem kulatého stolu z dubového dřeva a začnou hlasovat. Deset
nejznámějších soupeří o volební hlasy mladších kolegů. Každé z nich pronáší proslov. V něm vyzdvihuje
všechny dobré důvody, proč by mělo vykonávat funkci obecního strašidla.
Letošní volby se zúčastnili naši staří známí. Vodník Ploutvička, protože je v naší obci nejdéle.
Bludička Julča, protože pomáhala zdejším hostinským. Jeden skřítek Umělec, co se nejvíce podílel na
kulturním dění na Hořičkách. Skřítek, který spravuje naši vodárnu a tím pro nás všechny ochraňuje pitnou
vodu. Objevila se tu i jedna dobrá víla, která vykonala nejvíce dobrých skutků. Dalšími kandidáty byli:
Knihomol Jakub a oba skřítci z pošty (Lubomír a Rudolf), také jeden tiskařský šotek a konečně půdní
strašidlo.
Už v momentě, kdy dosedli na svá místa, bylo jasné, že volba nebude jednoduchá. Neshodli se
totiž ani na pořadí svých proslovů. Samozřejmě, vždyť každý z nich chtěl mluvit jako první.
Začali debatovat, diskutovat, argumentovat a hlasovat. Ve skutečnosti se však stále více
dohadovali a rozčilovali, některá strašidla pouze mlčela. Jiná hlasitě protestovala, další nervózně
poklepávala do stolu. Část přihlížejících dokonce jednací sklepení opustila. Nemohli se dohodnout vůbec
na ničem. Vodník Ploutvička vyzdvihoval své dlouhé působení v naší obci i to, že tu zná každý kout.
Ostatní oponovali tím, že tu už dlouho nebydlí. Tiskařští šotkové upřednostňovali svoji moudrost,
získanou čtením mnoha textů. Lubomír argumentoval svým osobitým stylem. Dobrá víla, která hádky
snášela velmi špatně, se choulila na svém místě a tiše vzlykala.
Hádali se tak celý týden. Nakonec se nazlobeně rozutekli domů. Obecní strašidlo nebylo zvoleno a
co hůř – neúspěšní kandidáti začali naši vesnici opouštět. Dnes už tu zůstává jen pár nejvěrnějších.
Nedohodli se však dosud. A tak významný post obecního strašidla zůstal neobsazen. Možná že je to tak
nejlepší. Pro každého byl totiž favoritem někdo jiný. Pro jednoho usměvavý Rudolf, pro jiného třeba čert,
který pomáhá ukáznit neposlušné děti…
Na závěr vám dnes mohu popřát snad jen to, aby vaše schůzky, pohovory a porady měly úspěšnější
konce.
Dnešním dílem se s vámi rozloučím. Děkuji, že jste tuhle cestu kolem pohádkového světa prošli
spolu se mnou a doufám, že jste se u čtení bavili alespoň tak jako já, když jsem je psala. Ráda bych
poděkovala panu Neumannovi za poskytnutý prostor ve zpravodaji a především za jeho cenné rady. Svým
rodičům za první kritiku, všem ostatním za trpělivost. Hlavní poděkování ale patří vám všem, kteří jste si
na tyto pohádky udělali jednou za měsíc trochu času.
Hana Smržová - Miroslava Lorencová ml.
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ZE ŽIVOTA OBCE
Zasedání zastupitelstva obce se uskuteční v pondělí 14.září 2015 v obřadní síni obecního
úřadu. Začátek je v 19:00 hodin a pozvánka s podrobným programem je vyvěšena na úřední
desce a také na internetových stránkách obce.
Období sucha je za námi, trávníky opět začínají dorůstat, uschlé keře či stromy je třeba prořezat
nebo zcela vyřezat. Mnozí z vás zaregistrovali, že na pozemku u hřbitova je, kromě kupy
posečené trávy a běžného zahradního odpadu, založena opět hromada větví, která bude určena
ke štěpkování. Žádáme naše spoluobčany i chalupáře, aby trávu nebo větve ukládali na
správnou hromadu. Jakýkoliv jiný odpad na uvedený pozemek nepatří!
(mn)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

FEJETON POD ČAROU:
SVATBA
Našinec absolvuje obvykle jednu vlastní svatbu za život, v případě nepříznivého vývoje manželství se
o tentýž úkon někteří pokusí podruhé, a jsou i tací, kteří najdou zálibu ve vícenásobném opakování
veselek. Počet obřadů navštívených v roli hosta je ale obvykle vyšší, a tak je možno srovnávat, vzpomínat
nebo naopak teprve plánovat.
Já osobně svatby miluji a to natolik, že se u mne ročně jedná o desítky těchto slavnostních aktů.
Nepatřím ale ke sňatkovým podvodníkům, ba ani nevymetám hostiny v roli falešného hosta za účelem
bezplatného posezení u slavnostní tabule nebo postání u bohatě zásobeného baru.
To pracovní
povinnosti oddávajícího mi velí vzít bílou košili, utáhnout kravatu u krku, velmi vysoké čelo namazat
krémem s vysokým ochranným faktorem a vyrazit směrem k Barunčině vyhlídce.
Průběh obřadů je teoreticky přibližně stejný, ovšem vývoj událostí může být zásadně ovlivněn mnoha
faktory. Nejspolehlivěji v tomto ohledu fungují malé děti. S radostnými výkřiky se vytrhávají rodičům
z náručí a vyrážejí zkoumat květinovou výzdobu, hostujícího psa s mašlí na krku, nafukovací balónky
nebo bazén. Obdobně nevyzpytatelná jsou zvířata. Efektní vypuštění krásných bílých holubiček, které
byly předurčeny ke společnému odletu z místa konání svatby, naruší hned po startu jedna z nich, když
poodlétne na nejbližší větev a odmítá následovat svého druha, vzdalujícího se směrem k Jaroměři. Své
dokáží i neodbytné včely, vosy nebo mouchy, které s oblibou vlétnou mezi jednotlivé vrstvy sněhobílých
šatů nevěsty a razí si cestu stále výš a výš. Stejná havěť, kroužící okolo úst oddávajícího během proslovu,
je noční můrou každého z nás. Samostatnou kapitolou je čerstvý vítr, který na „Barunce“ často vane.
S oblibou převrací připravené skleničky pro slavnostní přípitek, zlomyslně otáčí listy napsaného proslovu
a snaží se tak zabránit snoubencům říci si své ANO. V horkém počasí občas dojde dech i náplň peru
připravenému k podpisu protokolu. Po překonání všech nástrah ale obřad spěje ke svému konci a vrcholí
má snaha vymáčknout z co největšího počtu očí pověstnou slzičku štěstí… Maminky, babičky či ženy
obecně jsou poměrně snadným cílem mého záměru. To otcové a dědové jsou těžší kalibr. O to víc mě ale
těší, když se mi to i u nich podaří. Ať mají novomanželé i hosté na co vzpomínat!
Čeká-li vás teprve svatba, těšte se na ní. Máte-li ji už za sebou, těšte se z jejich následků. Plánujete-li
její repete, dobře to zvažte. Vždyť průběh obřadu je přibližně stejný a přibližně stejné by bylo i další
manželství. Ale o tom až někdy příště.
(mn)

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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