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Žďárský Jiří
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Chlístov
Hořičky
Hořičky
Křižanov
Hořičky
Hořičky

88 let
85 let
82 let
81 let
70 let
70 let

Přejeme životní pohodu a mnoho zdraví do dalších let!

PODĚKOVÁNÍ
Rada při Základní škole a Mateřské škole Hořičky děkuje sponzorům za „sladké
překvapení“ a cukrovinky, které posloužily jako odměny na dětském karnevalu.
Všem ostatním děkujeme za hezké nedělní odpoledne a za rok se těšíme opět na shledání.

OKÉNKO ZŠ A MŠ HOŘIČKY:

(převzato bez redakčních úprav)

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Sněhová vločka
Letošní zima nám připravila skvělé sněhové podmínky a tak jsme ve čtvrtek 16.2. mohli
uskutečnit na 2.stupni sportovní akci s tradičním názvem „Sněhová vločka“.
Žáci se rozdělili do čtyř skupin podle své sportovní chuti. Početný tým bruslařů odjel ráno
linkovým autobusem do Náchoda na zimní stadion. Zde si každý zopakoval své naučené
piruety a někteří dokonce i pomohli při výcviku mrňousků z mateřské školy.
Druhou skupinu odvezl autobus na bílé svahy skiareálu v Mladých Bukách, kde oprášili své
lyžařské umění. Rozbitá rolba, neupravený svah, silné sněžení a protivítr nám připomněly
časy našich rodičů a prarodičů. Obdivuhodná statečnost a výdrž.
Zbylé dvě skupiny zůstaly věrné Hořičkám. Již ráno si nedočkaví sportovci připravili
chutné občerstvení, které se po návratu ze zimních radovánek velmi hodilo. Správná
motivace je přece vždy důležitá. A jaké že to byly radovánky? Sjíždění kopce na saních
nebo bobech či běžkování v okolí Hořiček. Hustě se snášející sněhové vločky a velká vrstva
čerstvě napadaného sněhu s lepivým efektem vytvářely skvělé podmínky pro zdatné
sportovce. O to více chutnalo čekající občerstvení a teplý čaj. A pak už následovaly
společenské hry – pexeso, piškvorky, karetní hry.
Akci jsme si skvěle užili! Díky paní Zimo!
učitelky 2. stupně
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Praha ledová
V době pololetních prázdnin, ve dnech 3. - 5. 2. se žáci osmého a devátého ročníku naší
školy, včetně jejich čtyřčlenného pedagogického dozoru, zúčastnili již tradiční akce
"Ledová Praha". Název akce letos opravdu odpovídal charakteru počasí. Naše výprava tak
trošku připomínala polárníky. Chyběly nám jen saně a sněžní psi.
Účastníci zájezdu si po návratu domů zahráli na reportéry a pokusili se zachytit své zážitky
v anketě. Zjistili tak, že novinářské řemeslo není vůbec jednoduché!
Ot: Jaká byla cesta do Prahy?
Od: O legraci nebyla nouze. Hlavně cesta zpět byla zábavná, protože Martin Vondráček z 9.
třídy dělal různé karetní triky a všechny to štvalo.
Ot: Byli jste spokojeni s ubytováním?
Od: Celkem ano. Hostel TJ Kotva Braník sice není žádný Hilton, ale bylo zde teplo a to
bylo hlavní.
Ot: Jaké památky jste navštívili?
Od: V pátek Vyšehrad a Slavín, v sobotu pak Petřín, Hrad, Kampu a Karlův most.
Ot: Která z památek se vám líbila nejvíce?
Od: Všechny byly krásné. Moc se nám také líbila výstava fotografií se sportovní tematikou.
Ot: A kde jste si to nejvíce užili?
Od: Asi na Petříně - v bludišti. Bylo velmi zábavné.
Ot: A co počasí? Neříkali jste si, že jste měli raději zůstat doma?
Od: Zima, mrazy, každý měl jégrovky, ale nepomáhalo nic. Bylo by však škoda zůstat
doma.
Ot: Jak jste se stravovali? Chutně a zdravě?
Od: Chutně ano, ale zdravě moc ne. Co myslíte, kolik se vejde do osmáka cheesburgerů?
a/ 4
b/ 6
c/ 8
(správná odpověď je b)
Ot: Měli jste i nějaké volno? A pokud ano, co jste při něm dělali?
Od: Holky se zkrášlovaly pleťovými maskami nebo drbaly. A kluci vymýšleli různé blbiny,
aby se zabavili.
Ot: Přežily vaše učitelky ve zdraví?
Od: Myslím, že si to užily stejně jako my. Samozřejmě jsme byli hodní, takže s námi moc
práce neměly.
Ot: Budete na výlet vzpomínat?
Od: Ano, protože jsme se všichni opravdu bavili. Odvezli jsme si spoustu skvělých zážitků,
utužili přátelství a poznali část našich dějin. Ostatní nám mají co závidět.
Přesto jsme se v neděli docela rádi vraceli domů, na náš klidný venkov.
Z žákovských prací sestavila Mgr. Věra Šintálová

Návštěva divadla
Děti z MŠ Hořičky se rozjely do Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci, které pořádalo v
rámci vzdělávacích pořadů pro děti představení s názvem „Pověsti české“.
Známí herci Eva Hrušková a Jan Přeučil v rolích paní a pana Jiráskových vyprávěli příběhy
praotce Čecha, kněžny Libuše a silného Bivoje. Jednotlivé dějové situace vtipně
dokreslovaly veselé písničky, které si děti zpívaly společně s herci. Děti se zároveň
pobavily s krásnými loutkami a některé se samy účastnily děje přímo na jevišti. Ostatní děti
spolupracovaly v hledišti. Přestože název zněl „Pověsti české“ - byly to vlastně pohádky z
naší minulosti.
Nejen pro děti, ale i pro učitelky bylo toto představení obrovským zážitkem a rádi bychom
shlédli pokračování.
Jaroslava Žďárská, vedoucí učitelka MŠ
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ZIMNÍ POHLEDNICE HOŘIČEK
V září loňského roku jsme slíbili doplnit kolekci pohlednic Hořiček o zimní motiv.
Začátkem února se dílo podařilo a co víc! Díky pochopení tiskárny a technologickému
procesu při tisku pohlednic jsme obdrželi „něco nad rámec objednávky“ a s potěšením vám
tak přikládáme do zpravodaje jeden kousek zdarma. Můžete tak pomoci oživit upadající
tradici rozesílání pohlednic a zároveň ukázat světu, jak vypadala pořádná zima na
Hořičkách.
(mn)

FEJETON POD ČAROU:
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DLAŽEBNÍ KOSTKA
„Dlažební kostka na rohu ulice, to není nějaké lecjaká věc. Drží dobře, bývaly z ní
dobré silnice …“ Dovolil jsem si trochu parafrázovat slavnou Poštovní schránku Jiřího
Wolkera, protože stav našich silnic a zejména silniček si o to vysloveně říká. Ne každá
asfaltka je tak krásná jako ta „naše“, z Hořiček do Skalice. Při pohledu do „černých děr“
přemýšlím o takových profesích jako kameník, cestář nebo dlaždič. Na jedné straně sice
špačkujeme, když se musíme kodrcat po „kočičích hlavách“, ovšem na druhé straně musím
uznat, že taková kostka pěkně sedí v pískovém podloží a jen tak něco ji z měkkého
hnízdečka nevystrnadí. Pokud by přece jenom byla vyvrácena, nastoupí mistr dlaždič,
kostku vezme, plivne do dlaní, koleno podloží tlustým filcem a gumovou palicí domluví
nezbednici, aby se vrátila na místo. Za pár minut je hotovo, náklady na opravu minimální.
Důvodů, proč by mohla opustit pískové lůno je samozřejmě více. Je zbytečné na tomto
místě psát o statečných barikádnících nebo agresivních fanoušcích (to je na samostatný
fejeton). Ale třeba intenzivní provoz by mohl mít neblahý vliv. Představuji si tedy, jak za
projíždějícím autem, kolem nebo motorkou létají dlažební kostky. Že to je utopie? Zřejmě
ano. A tak alespoň sním o dlážděné cestě, pevné jako mlat, která vede například
Křižanovem nebo Dlouhou Vodou. Je to sice také utopie, ale prakticky nezničitelná. (mn)
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HISTORIE PEČETI OBCE HOŘIČKY

Otisk pečeti je uložen v Archivu Národního muzea v Praze a pochází z první
poloviny 19.století.
19.století Nachází se v tzv. Eichlerově topografické sbírce,
sbírce která obsahuje
soubor písemností shromážděný jako výchozí materiál pro Sommerovu topografii Čech.
Otázkou je, kdy se začala používat pečeť v této podobě. Odpověď však zatím bohužel
neznáme.
Ve složce týkající se panství Náchod jsou otištěny pod sebou na řádcích pečeti
jednotlivých obcí tohoto rozsáhlého panství a mezi nimi i otisk pečeti obce Hořičky.
Nejedná se o listinu, kde by byla pečeť otištěna jako potvrzení autenticity dokumentu,
nýbrž o materiál, kde byly otisky pečetí sebrány jako součást vědeckého topografického
bádání. Proto se vedle otisku pečeti nachází pouze jednoslovný nápis označující
majitele pečeti, tj. ves Hořičky.
Opis pečeti zní: „Obec
Obec Horzicka Panstwi Nachodski“
Nachodski a je na ní zobrazena holubice
se snítkou v zobáku, což se zdá být zřejmým odkazem na farní kostel sv.Ducha.
Symbol na pečeti tedy zdůrazňuje tehdejší význam obce jakožto sídla farnosti pro
okolní vsi.
Pečeť se stala zřejmě vzorem pro
razítko „Spojených obcí Hořičky“
(založeno r.1848) …

… a také pro obecní znak
a vlajku v roce 2012. (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 - 220 ks. Výtisky jsou neprodejné a slouží k bezplatnému informování občanů.
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