HOŘIČSKÝ ZPRAVODAJ
OBECNÍ ÚŘAD HOŘIČKY
www.horicky.cz

ROČNÍK : XX

duben 2019

ŽIVOTNÍ VÝROČÍ:
Kudera Vladimír
Gabriel Josef
Kačerová Milena
Vik Václav

Hořičky
Hořičky
Hořičky
Křižanov

87 let
82 let
70 let
70 let

Přejeme životní pohodu a mnoho zdraví do dalších let!
(mn)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

OKÉNKO ZŠ A MŠ HOŘIČKY: (převzato bez redakčních úprav)

více o škole na www.skolahoricky.cz

Lyžařský výcvik 7. ročníku
Přichází jaro. Zdá se, že lyžování odzvonilo už dávno, ale není to tak úplně pravda. V době vydání
minulého čísla tohoto zpravodaje jsme se teprve vraceli z hor…
Na lyžařský výcvik se 7. třída těšila již dlouho. Žáci odjížděli 17. února celí natěšení do Deštného v
Orlických horách. Tradičně v neděli odpoledne s vyhlídkou téměř celého týdne lyžování a bez dohledu
rodičů. Poté, co se žáci ubytovali, okoukli chatu Prim a dali si první společnou večeři, šlo se na vycházku.
Sjezdovky ve středisku byly upraveny, osvětleny a děti se dožadovaly večerního lyžování. To se sice
nekonalo, ale ráno se všichni dočkali. Skibus nás odvezl přímo pod sjezdovku, slunce svítilo, sněhu plno,
výcvik mohl začít. Rozcvička, na kotvě nahoru, rozdělit do družstev a jedeeeem. Na tři instruktory devět
dětí. Skupiny se během týdne měnily podle zájmu (černá a závodní sjezdovka) a podle únavy.
Zažili jsme všechno – slunce, vítr, déšť i led. Sedačky, kotvy i pomu. Pády naše (drobné) i úrazy vážné,
kdy záchranáři z horské služby měli plné ruce práce. Byli jsme v rámci odpočinkového dne na bowlingu,
poslechli si přednášku horské služby, poslední večer se odehrál i turnaj ve stolním tenise. Uspořádali jsme
si závody, kde tradičně vyhrál pan ředitel. Ale protože je v jiné věkové i váhové kategorii, holky i kluci
získali medaile, čokolády i sošky nejlepšího lyžaře a lyžařky. V sobotu ráno jsme se šli ještě podívat na
začátek závodů – kvalifikaci ve skocích O‘Neill Europa Cup.
Byl to týden plný zážitků. Doufám, že se naši lyžaři budou do Deštného rádi vracet.
Alena Dvořáčková, učitelka 2. st.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Členové SDH Hořičky
provedou v sobotu dne 13.dubna 2019

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.
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ZŠ a MŠ Hořičky vyhlašuje

zápis do 1. ročníku ZŠ
Zápis se uskuteční v pondělí 15. dubna 2019 od 13h do 16,30h
v budově 1. stupně ZŠ (budova č.p. 19)
Zákonný zástupce s sebou k zápisu vezme občanský průkaz
a rodný list dítěte.
Více podrobností k zápisu najdete na letáku (najdete ho na
webu školy nebo na školních dveřích).
Nahlédněte do naší školy prostřednictvím našeho webu a
facebooku. Najdete zde mnoho zajímavých informací i
obrazových materiálů, které dokládají naši činnost.

Naše adresa: www.skolahoricky.cz
Těšíme se na vás!

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SDH Hořičky vás zve na

tradiční pálení čarodějnic
30.dubna 2019 U SPORTOVNÍHO HŘIŠTĚ
Sraz účastníků lampionového průvodu dětí a masek je v 17:45 hod u obecního úřadu,
kde děti dostanou poukázku na občerstvení. V 18 hodin bude následovat odchod ke sportovnímu hřišti,
aby v 18:30 hodin mohlo být zahájeno stavění májky, opékání párků a pohoštění dětí. Zapálení
čarodějnické vatry je plánováno na 20 hodinu a poté bude následovat reprodukovaná hudba a volná
zábava. Tradiční občerstvení je zajištěno.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ZE ŽIVOTA OBCE
Pro velký úspěch pořádá OPS Pechanec další cestopisnou přednášku,
tentokrát na téma Laos. Hodinovou videoprodukci z dlouho nepřístupné
země uprostřed Asie vám promítne a několik postřehů z této cesty
odvypráví pan Luděk Rudiš.
Přednáška se koná v klubovně nové požární zbrojnice v pátek 12. dubna 2019 od 18:00 hodin.
Osvědčené občerstvení je zajištěno. Vstupné dobrovolné. Pozvánka bude zveřejněna i na vývěsce
obecního úřadu, internetových stránkách obce a facebooku.
Další bohulibou činností výše uvedeného spolku je zájezd na hrad v Lipnici nad Sázavou a do
kláštera a pivovaru v Želivu. Zájem je tak velký, že v době uzávěrky zbývaly poslední čtyři volná
místa. Případní zájemci o volnou autobusovou sedačku nechť zkusí vznést dotaz v prodejně
potravin nebo na obecním úřadu.
První kavárna na Hořičkách. Když se u nás objeví nějaká nová služba spoluobčanům, rádi ji
zveřejňujeme. Tentokrát se nejedná o vánoční stromečky, adventní trhy, posvícení nebo bačkory,
ale o zbrusu novou soukromou kavárnu, která bude slavnostně otevřena ve čtvrtek 4. dubna.
Jestliže chcete posoudit, jaký je interiér, káva, čaj nebo zákusky, musíte ji přece nejdříve
navštívit. A jak zjistit bližší informace? Na Facebooku jednoduše LCafé, na internetových
stránkách www.lcafehoricky.cz nebo osobně vedle sportovního areálu Hořičky směrem
k zemědělskému družstvu.
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S nárůstem objemu plastového odpadu narůstají i problémy s plnými kontejnery. Řešení se nabízejí
hned dvě. Nakoupit další nádoby se jeví jako to nejjednodušší, ovšem místa pro jejich umístění
nejsou nafukovací. A tak přichází na řadu opakovaná výzva. Vážení spoluobčané, chalupáři.
Šetřete, prosím, místo v kontejnerech. Stačí ty PET lahve pořádně sešlápnout, kartony od mléka
nebo džusů řádně vytvarovat do „placky“, on i ten prázdný obal od pracího gelu má v původním
stavu uvnitř 4 – 5 litrů vzduchu, který zabírá místo pro další odpad. Nevhazujte nám do kontejnerů
plné plastové pytle jeden na druhý, vždyť mezi nimi je plno nevyužitého prostoru. Vysypte,
prosím, obsah zmiňovaného pytle do odpadové nádoby. Budete překvapeni, že jednotlivé plasty
zapadnou do různých mezer a kontejner se nebude tak rychle plnit. Proč bychom odváželi na
skládku vzduch (rozumějte prázdné místo mezi pytli)?
Stejný problém nás nyní čeká u nových kontejnerů na papír. Jedna sobecky nesložená krabice od
mikrovlnné trouby zabere místo pro karton od řady ohleduplných občanů, kteří si své krabice od
bot poctivě rozložili nebo rozřezali.
Hlas Hořiček - střípky z minulosti. Pozitivní ohlasy na „novou“ rubriku nás těší, a tak v tomto
vydání přinášíme několik úryvků z čísla 2, ze dne 18. listopadu 1965.
Část „CHVÁLÍME!!!“
Školák zabránil vzniku požáru
Z neznámých důvodů (pravděpodobně z neopatrného počínání) začalo hořet listí z březových větví
za bývalým domem Havlové v Chlístově. Oheň zahlédl Josef K a š p á r e k, žák 9.tř., a hned začal
obětavě hasit hořící listí a prkna kolny. Má největší zásluhu, že neshořelo stavení, kde nyní bydlí
Josef Chmelík. MNV (pozn. redakce – MNV = místní národní výbor) věnuje žáku Kašpárkovi za
jeho obětavý čin knihu.
Bazén před poštou je dík obětavé práci důchodce Františka P a c á k a nově upraven. Nedovolte
dětem, aby ho zaházely a znečistily. V nádrži je 77.000 litrů vody pro případ požáru.
Část „NELÍBÍ SE NÁM:“
Někteří návštěvníci obou restaurací Jednoty zaměňují prostranství před nimi za sociální zařízení.
Přes veškeré upozorňování trvá tento nešvar dál. MNV společně komisí pro ochranu veřejného
pořádku bude tvrdě postupovat proti tomuto počínání. Přistoupí i k peněžním pokutám a
k pranýřování místním rozhlasem.
Zima je tady a požární cisterna je dosud v nepojízdném stavu. Požárníci, kde je vaše bývalá
aktivita? Občané vám věří a spoléhají na vás, že je nezklamete!
Část „Víte, že:“
• obě restaurace v Hořičkách plní vzorně plán?
• ve „staré škole“ byla zřízena školní dílna pro polytechnickou výchovu žáků ZDŠ?
• přibližně každá třetí rodina v naší obci vlastní televizor?
Raději zdůrazňujeme, že na tomto místě končí používání podkladů z listopadu 1965. Při méně
pečlivém čtení minulého zpravodaje se totiž někteří spoluobčané domnívali, že se bude
přestavovat kabina kina, nebo že v Mezilečí dokončí v příštím roce stavbu koupaliště. Ach, jak ten
čas letí…
(mn)
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

REPORTÁŽ PSANÁ NA KAMČATCE (převzato bez redakčních úprav)
Kamčatka - 2. díl: Účastníci zájezdu a let Praha - Moskva
Psychicky i tělesně připraven na něco neobvyklého jsem vyrazil do Prahy na letiště.
Ráno kolem 6,00 hodiny jsem se v Ruzyni setkal s dalšími účastníky zájezdu. Velmi různorodá skupina
Petr a Ivar - zkušení chodci, Mirek - majitel jiné cestovní kanceláře, který si chtěl dopřát situaci, kdy se
nebude muset starat o své klienty, Miro - jediný účastník v naší skupině ze Slovenska, manželská dvojice Gabina a Vlasta/po dlouhé době manželé, kteří se na zájezdu nedohadovali a sdíleli spolu špatné i dobré/.
Blanka, drobná žena, u které jsem měl počáteční pochybnosti, zda túry zvládne /později mě překvapila
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svojí vitalitou a vytrvalostí, kterou se vyrovnala všem ostatním/. Kamila, která mě udivovala tím, že při
každé příležitosti, kde to šlo, i během jízdy dokázala spát. Irena a Petra, dvojice, která spolu již několikrát
byla na různých zájezdech. Petra mě psychicky deptala svými stálými nekontrolovanými výbuchy smíchu
o “X“ decibelech. A Roman – průvodce naší cestovky.
Po nástupu do letadla společnosti AEROFLOT jsem vytáhl knížku a 2 hodiny cesty do Moskvy jsem
nevěděl o okolí, mimo doby kdy jsme byli obsluhováni mladými, příjemnými letuškami. V minulosti před 30 lety, když jsem poprvé letěl do Sovětského svazu, jsem měl zkušenosti z tehdejšího
AEROFLOTu, že letušky asi byly vysloužilé pracovnice ÚV KSSS, které dostaly tento post asi za
odměnu. Občerstvení dobré, ale alkohol ve formě piva, vína natož něčeho tvrdého, na co je člověk zvyklý
u jiných mezistátních letů, nebyl k mání.
Přistáli jsme na letišti Šeremetěvo. Po přestupu na jiný terminál asi po 1,5 hodině jsme nastoupili do
většího letadla Airbus na trochu delší cestu na Kamčatku, města Petropavlovsk – Kamčatskij. Cestující
v těchto letadlech při dlouhých letech /aby jim cesta rychleji utekla/ má možnost sledovat nepřeberné
množství filmů, her a jiných aktivit - na osobním monitoru. Já se svými jazykovými schopnostmi /i když
tam byl výběr z několika jazyků: např. čínsky, anglicky, francouzsky, španělsky/ jsem si nevybral a
vytáhl jsem z příručního zavazadla další knihu o poznání tlustší, než jsem přečetl cestou do Moskvy,
abych na cestě 10 hodin dlouhé využil volný čas. (Pokračování příště.)
Luděk Rudiš
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

KŘÍŽOVKA – autentické zadání z r. 1968 (minulé řešení: Vondráček, Svoboda, Matas)

autor: neznámý

Tajenka: sedm příjmení hořičských občanů
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VODOROVNĚ:
A – Hořičský občan.
B – Italské město; tvar slov.práti /obr./
C – Hořičský občan; zn.kyslíku.
D – Zápor /obr./; egyptský bůh; soutěží /bez
samohl./.
E – Š; Š; sejeme na podzim /obr./.
F – RA; zbývá po hoření;
G – Část těla; R; mužské jméno /bez samohl./.
H – Hořičský občan; nespí.
CH – Korejské město /bez l/; hořičský občan
I – Tvar slov. trpěti; část slon. těla /obr./.

A
B
C
D
E
F
G

SVISLE:
1 – Tvar slov. káti; zbytek.
2 – Rusky jeden /přepis!/; hořičský občan.
3 – Vánek; polovička /obr./.
4 – Hořičský občan; česká řeka /bez samohl./.
5 – Ibsenova hra; P; část oblič. /obr./.

H
CH
I

6 – D; spojka; nemoc středověku; včelí obydlí.
7 – Plošná míra; zdrhovadlo; druh vepřového masa /bez samohl./.
8 – E; tvar slov. vzejíti.
9 – Hořičský občan.
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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