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Hořičky
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Přejeme životní pohodu a mnoho zdraví do dalších let!
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

POZVÁNKA
Zveme Vás na slavnostní uvedení do provozu
GARÁŽE PRO HASIČSKÁ VOZIDLA
našeho Sboru dobrovolných hasičů

Sobota 8.4.2017 v 10,30 hodin
Následně bude pohoštění a hasičské posezení v jídelně zemědělského družstva.

SDH Hořičky

Obec Hořičky

ZE ŽIVOTA OBCE
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Svoz nebezpečného odpadu a objemného harampádí je plánován na červen. Přibrzděte svou touhu
zbavit se těchto věcí teď hned a odměnou Vám bude dobrý pocit, až uvidíte svou starou ledničku,
otoman nebo pikslu se zaschlou barvou na voze firmy Marius Pedersen. Přesný termín bude
zveřejněn v květnovém zpravodaji a na internetových stránkách obce.
Telefonujete-li do prodejny potravin na Hořičkách, potřebujete k tomu vždy aktuální číslo, jinak se
nedozvíte, zda již přivezli chleba nebo uzeninu. Pro tyto potřeby si poznamenejte nové telefonní
číslo – 776 616 249.
Rádi bychom se připomněli s prosbou o poskytnutí k okopírování starých dobových fotografií
Hořiček a místních částí pro připravovanou výstavu k 660.výročí první písemné zmínky o
Hořičkách – viz únorové vydání našeho zpravodaje.
(mn)
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OKÉNKO ZŠ A MŠ HOŘIČKY: (převzato bez redakčních úprav)

více o škole na www.skolahoricky.cz

ZŠ a MŠ Hořičky pořádá zápis
dětí do 1. třídy
Kde? Budova 1. stupně školy
Kdy? Ve středu 19. dubna 2017 od 13h
do 16,30h
Rodiče s sebou vezmou rodný list dítěte,
příp. zprávu z PPP nebo SPC.
Rádi uvidíme i děti po odkladu školní
docházky.
Těšíme se na vás !

GVUN exkurze
Ve čtvrtek 9. března 2017 navštívili žáci 6. ročníku, a také zájemci z ročníků vyšších, expozici Galerie
výtvarného umění v Náchodě Nomen Omen, výstavu výtvarníků Petra Fialy a Michala Burgeta. Mnozí
navštívili výstavu obrazů poprvé v životě, a protože díla obou autorů jsou velice působivá, bylo toto
setkání s uměním pro děti přitažlivé. Doprovodný program „Do jiných krajin: po špičkách, s lupou nebo
na létajícím koberci“ dětem zprostředkoval nové úhly pohledu na umělecké dílo. Tajemství ukrytá v
obrazech vyhledávaly pomocí lupy, z ptačí perspektivy nebo po špičkách, v tichu, pohádce – každý jak
potřeboval. Po té děti vytvářely z přírodnin zmenšené krajiny inspirované shlédnutými obrazy. Do svých
krajin ukládaly různá překvapení nebo vlastnoručně nakreslené fragmenty. Čekal je také nevšední zážitek
– malíře Michala Burgeta mohly pozorovat při práci na obraze.
Výlet jsme zakončily procházkou po zamlžených nádvořích náchodského zámku.
Mgr. Pavlína Prudilová, uč. 2. st.

Pyžamkový den ve školce
V naší školce jsme pro děti vyhlásili „pyžamkový den“. Ptáte se, co to znamená? Všechny děti, i paní
učitelky s paní uklízečkou se ráno ve školce sešly v pyžamech. Pyžamka, ale i noční košilky byly
všelijaké, od růžových volánků, přes různá zvířátka, hvězdičky, autíčka a další obrázky a vzorečky, a my
všichni jsme vypadali, jako kdybychom právě vstali z postele.
Uspořádali jsme pravou pyžamovou módní přehlídku. Samozřejmě jsme se šli předvést paním kuchařkám
do kuchyně a také dětem a učitelkám ve škole. Byla to velká legrace a všem jsme se moc líbili.
Ráno si děti nakreslily a namalovaly papírové polštářky, zatancovaly si na „pyžamové diskotéce“. Děti
dostaly hrací pyžamovou kartu, na kterou sbíraly body v různých soutěžích. A po vydatné svačince
propuklo pravé soutěživé klání. Děti prolézaly tzv. strachovým pytlem, v pytlích skákaly, kreslily obrázek
se zavřenýma očima a vyzkoušely si ještě několik dalších disciplín. Za odměnu dostaly body na svou
soutěžní kartu, k tomu drobné dárečky a samozřejmě i sladkou odměnu.
Některým dětem se v pyžamkách tak líbilo, že si je znovu navlékly po provětrání na našem hřišti a v
pyžamkách vydržely až do té doby, než si pro ně přišli rodiče.
Den byl plný smíchu a radosti a děti odcházely ze školky nadšené.
učitelky MŠ
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Dopis
Ahoj babičko, chtěla bych ti napsat, jak jsme se dneska měli ve škole. Dneska jsme se neučili, protože
jsme jeli na Taneční akademii, která se konala v divadle Aloise Jiráska v Úpici. Pořádala to Základní
umělecká škola Úpice. Vyjížděli jsme ze školy už v 7.30 a jel 1. i 2. stupeň dvěma autobusy. Dojeli jsme
na náměstí v Úpici a došli jsme k divadlu. Vystoupení začalo v 8.15. Moderovali to Martin a Iveta
Amanovi. Vystoupení trvalo asi hodinu a půl. Vystupovaly tam malé i velké děti s různými tanci,
vystupovaly tam i moje spolužačky Valča a Káťa se dvěma tanci, takže se mi to moc líbilo. Vystupovali
tam i se svítícími tyčinkami na černém strojení, bubnoval tam bubeník a na konci vystoupení se s námi
pěkně rozloučili a řekli nám, že bylo 141 účinkujících. Byl to pěkný zážitek. Odjížděli jsme v 10.00 hodin,
když jsme přijeli do školy, tak jsme měli jen dvě hodiny dějepis a český jazyk, což jsme nějak zvládli a
pak šli domů.
Tak se babičko měj dobře, jsem ráda, že jsem ti to mohla napsat a těším se, až se uvidíme nebo mi napíšeš
nějaký dopis.
Ahoj Aneta (Sýkorová, žákyně 6. ročníku)

ZE ŽIVOTA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI PECHANEC
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Již tento týden v pátek 7.4.2017 (asi na dvě hodiny) půjdeme čistit Válovický potok. Vybrali jsme
trasu Chlístov – Husí Krky. Na sebe hlavně HOLÍNKY (půjdeme v blátivém terénu, budeme
přelézat potok) a pracovní rukavice. Na závěr bude opékání buřtů. Účast nahlaste na obecním
úřadu. No a kdy a kde? Sraz je v 16 hodin u obecního úřadu.
V letošním roce pro vás OPS Pechanec opět připravila další autobusový zájezd. Účastníci
minulého zájezdu na Moravu se přiklonili spíše k vzdálenějšímu cíli, protože na blízký si mohou
zajet kdykoli. Nejvíce lidí požadovalo za cíl magickou horu Říp. Vyhověli jsme tomuto přání a na
20.května jsme pro vás připravili trasu (viz pozvánka níže). Budeme jen doufat, že nám počasí
bude přát jako minule a nálada všech bude výborná.
Za Pechanec Luděk Rudiš

Zájezd - hora Říp 20.5.2017
Program zájezdu:

Výstup na vrchol (rotunda sv.Jiřího a Vojtěcha), cca 4km pěší chůze.
Roudnice nad Labem – samostatně oběd, popřípadě prohlídka města,
parku, rozhledny.
Veltrusy – zámek.
Benátky nad Jizerou – při zpáteční cestě zastávka ve městě, které
známe ze seriálů: „Ohnivý kuře“ a „Svatby v Benátkách“

Kostelík sv. Jiří na Řípu, ilustrace Karla Liebschera z roku 1886

Přihlášky do 9.května 2017 na obecním úřadu Hořičky - paní Volfová (tel. 775 083 401) nebo v obecní
prodejně potravin – paní Janischová.
Záloha 200,- Kč
Cena zájezdu 380,- Kč

odjezd: v 6 hodin od obecního úřadu Hořičky

Počet účastníků: minimálně 28 lidí

příjezd: v 19 - 21 hodin
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Členové SDH Hořičky
provedou v sobotu dne 22.dubna 2017

sběr železného šrotu
v místních částech Hořičky, Chlístov, Nový Dvůr.
Šrot připravte den předem nebo v sobotu po ránu na obvyklá stanoviště. Netřeba nabádat, aby hromádky,
které přinesou zisk do hasičské pokladny, zůstaly pod bdělým dohledem. Mohlo by se stát, že staré
haraburdí skončí na nesprávném vleku a zisk z jeho prodeje v nesprávné peněžence.

SDH Hořičky vás zve na

tradiční pálení čarodějnic
30.dubna 2017 U SPORTOVNÍHO HŘIŠTĚ
Sraz účastníků v 19:30 hod u obecního úřadu,
odkud se lampionový průvod přesune ke hřišti, kde bude provedeno zapálení hranice. Občerstvení, hudba,
ohňostroj(?) – vše je zajištěno.
Ovšem určitě si nenechte ujít i předcházející program!!! V 17:30 hodin se totiž členové občanského
sdružení Přátelé českého a moravského folklóru Hořičky – Křižanov pokusí postavit májku. Velmi
pohledné bude jistě i vystoupení dětí z tanečního kroužku naší základní školy. Přijďte podpořit obě
skupiny, potěší je to a Vy se určitě bezvadně pobavíte.
(mn)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

HOŘIČKY V ČESKOSKALICKÉM ZPRAVODAJI
V březnovém vydání zmiňovaného zpravodaje jste mohli číst vzpomínku Milady Urbancové, současné
vůdkyně skautského střediska, na Jiřího Šimáně, o kterém jsme již několikrát v našem zpravodaji psali.
Kdo nečetl, tomu článek předkládáme. Najdou se ještě dnes pamětníci, kteří by něco věděli o tajemné,
zakopané plechovce?
(mn)
„Když byl v roce 1968 obnoven na krátkou chvíli Junák, byla jsem desetileté dítě. V roce 1970, kdy
byl Junák na podzim zase zrušen, v září nám sestrám, z dívčího oddílu Jiří Šimáně – Šíp, spolu se svoji
manželkou, sestrou Vlaštovkou, naší vůdkyní, uspořádali ještě poslední výpravu. Bylo to na Barunčinu
vyhlídku na Hořičkách. Sešlo se nás několik děvčat, byl krásný podzimní den. Netušily jsme, co nás čeká.
Na vyhlídce jsme si zahrály jako obvykle různé hry, opekly buřtíky. Potom Šíp vytáhl připravenou
plechovku, list papíru, přečetl nám, co sepsal, a všichni jsme se podepsali. Už si nepamatuju ten text, ale
bylo to informace o této poslední výpravě a zákazu Junáka. Tuto listinu jsme ještě s nějakými drobnostmi
vložili do plechovky, zapečetili, vložili ještě do igelitového sáčku a zakopali nedaleko vyhlídky.
Vzpomínám si, jak Šíp pobíhal z místa na místo, radil se s námi malými holkami, abychom vybrali to
nejvhodnější místečko na zakopání plechovky. On věřil, že Junák bude za pár let opět obnoven a my
plechovku vykopeme a opět začneme skautovat.
Junák byl sice po téměř dvaceti letech obnoven, ale plechovka je stále zakopaná, protože přesné místo
uložení jsme si žádná z nás nezapamatovaly, byly jsme dvanáctileté děti, věděl to jen Šíp a ten zemřel 5
let po zakopání plechovky.
My jsme to tenkrát braly jako velké dobrodružství a žádnou z nás nenapadlo si nakreslit plánek. Šíp se
obnovení Junáka nedočkal, ale my jsme se v roce 1990 na vyhlídku vypravily, zkusily jsme na několika
místech kopat, ale marně. Okolí se změnilo, již to tam nevypadalo jako v roce 1970, takže by byla náhoda,
kdyby se plechovka, pokud tam ještě vůbec někde je, našla.“
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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