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ŽIVOTNÍ VÝROČÍ:
Danuše Pichová, Hořičky
Viktorie Tučková, Křižanov
Josef Dufka, Křižanov
Karel Pich, Hořičky

70 let
75 let
82 let
81 let

Přejeme životní pohodu a mnoho zdraví do dalších let!

OKÉNKO ZŠ A MŠ HOŘIČKY: (převzato bez redakčních úprav)
Vánoce – radost dávat i přijímat (dodatek k pozvánce na naši vánoční akci)
Rok uplynul a začíná předvánoční období adventu. Již tradičně v tomto čase pořádá naše škola akci
pro širokou veřejnost – letos s názvem „Vánoční balíček nejen scének a písniček“. Rodiče,
prarodiče, tetičky i strýcové, sousedé – vy všichni jste srdečně zváni. Váš potlesk, každá
zakoupená drobnost vyrobená dětmi, váš cenný čas strávený ve vánoční dílně či sladké posezení
v cukrárně, je jedinečnou možností, jak rozdávat radost a něco z té radosti si odnést i domů. Už
vaše účast je oceněním práce dětí i učitelů. Finanční výtěžek bude předán občanskému sdružení
„Naše škola – Hořičky“ a bude použit pro potřeby žáků ZŠ. Přijďte mezi nás, těšíme se.
Iveta Faltová

Návštěva ZOO
Děti z MŠ Hořičky a Červená Hora společně navštívily ZOO ve Dvoře Králové, tentokrát s
objevováním duchů.
Po příjezdu do ZOO se děti nejdříve musely občerstvit – měly přece za sebou dalekou cestu a byl
velký hlad. Když všechno, co jim paní kuchařky připravily, snědly, prohlašovaly - „ještě bysme něco
zdlábly“. A tak přišly na řadu sušenky a bonbóny. Teprve poté se děti vydaly po ZOO hledat „ty
duchy“. Ti byli zakleti v krásně vyřezávaných dýních, ale nejhezčí a největší byla ta, do které se
všechny děti vešly. Dětem se tam ale dlouho nelíbilo, prý „je to tam jako v chlívku“. No zkrátka
jako pro zvířátka.
Při hledání a objevování duchů se děti také podívaly na zvířátka, která ještě byla venku, neboť byl
krásný slunečný den.
Po tak dlouhé a namáhavé „výpravné expedici za duchy“ přišel opět hlad a tak jsme museli myslet
na návrat domů. Na oběd jsme to stihli včas - „ještě na nás něco zbylo“.
Jaroslava Žďárská

Exkurze v bioplynové fermentační stanici (8. ročník)
Dne 4.11. jsme odpoledne odjeli s celou třídou do bioplynové fermentační stanice v Úpici. Stanice
je postavena vedle čistírny odpadních vod a využívá z ní odpadní kal. Dozvěděli jsme se, že tato
stanice funguje necelý rok. Mohla vzniknout díky dotacím z Evropské unie. Kapacita této stanice
umožňuje zpracovat biologickou složku komunálního odpadu. Do sběrných nádob na bioodpad, které
jsou rozmístěny po Úpici, by se neměli házet např:kovové předměty, sklo, jedy, kosti, textil, dřevo,
papír,.....atd. Naopak do nich patří např:ovoce, tráva, hnůj, zvadlé květiny, zelenina, seno,....apod.
Navíc stanice využívá i živočišné tkáně z masokombinátu. Hlavním produktem fermentace je
bioplyn, což je bezbarvý plyn skládající se z methanu a oxidu uhličitého. Vznikající bioplyn se
využívá na výrobu elektřiny a tepla. Provoz ČOV i stanice je tak zaplacen a přebytek se poskytuje
dalším odběratelům. Prohlídka to byla určitě poučná a zajímavá, ale podle mě to tam až příliš
zapáchalo. Kdybych tam zůstala ještě o něco déle, asi by se mi udělalo mnohem víc špatně, než
doposud. Bylo to docela k nevydržení, ale všichni jsme to přežili ve zdraví,....ovšem znovu už bych
tam jít nechtěla a v budoucnu pracovat - tak to už vůbec ne.
Kikina (Kristýna Vtípilová, 8.ročník)
Dětské ankety
Naši školu v nedávné době již dvakrát navštívila s mikrofonem paní Mgr. Romana Pacáková, která
pro Český rozhlas Hradec Králové natočila příspěvky pro dětské ankety s názvem „Tak to vidíme
my“. Tyto ankety byly v nedávné době odvysílány (poslední 28.11.) a rovněž je možné si je
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poslechnout na webových stránkách ČRo HK v archivu (http://www.rozhlas.cz/hradec/audio). Pro
ty, kterým nejvíce vyhovuje papírová forma, přináším ukázky otázek a k tomu autentických
odpovědí našich dětí (omluvte prosím gramatiku textů).

Stvoření světa (5. ročník)
 Přemýšleli jste někdy o tom, jak vznikl svět?
........že prostě nějaký velký planety se spojily a vznikla z toho Země?..........nevím!........že se něco

spojilo a vznikla Země.............


Jak to tady asi vypadalo, když vznikla naše planeta?

.......nejdřív vypadala jako celej oceán............postupně ta voda vysychala a ty živočichové, co byli pod
tou vodou, vylezli ven a narostli jim nohy a tak a pak se z nich stali člověkové.........


Povídali jste si doma o tom, jak vznikl svět?

........taťka mě řek, že tady byli sopky, že to vybuchovalo, potom se to nějak stvořilo.........já jsem to
viděla ve filmu, jak se to stvořilo..........


Myslíte si, že od začátku, co vznikl svět, byl na něm i člověk?

....ne......Adam a Eva!.......


Kdo to byl Adam a Eva?

....já si myslím, že je to ptákovina, že nic takového nebylo......asi to byl chlap a ženská, to je asi tak
všechno........říká se, že je stvořil bůh........nevím, jestli je to pravda.......


Kde a kdy se na planetě člověk vzal?

.....chvilku to trvalo, první museli bejt malý zvířata, pak gorily a tak a pak jsem se stali my......že se
z tý opice pořád vyvíjel člověk.......opice začala myslet jako my.......
Jízda autem (2. a 3. ročník)


Kam jezdíte autem?

....na nákupy.....na koupaliště......za doktorem.......někam do Skalice na nákup.......


Jak často jezdíte autem?

.......skoro každý den, protože táta nás bere na služební cesty.....třeba dvakrát, třikrát týdně a
třeba i čtyřikrát někdy......


Kdo nejčastěji řídí, když jedete někam autem?

...taťka.....mamka......oni se nějak střídaj....


Jezdí opatrně? Jak jezdí?

....táta jezdí hodně opatrně.....ten kamion zatočil proti nám, jako kdyby chtěl opravdu
nabourat.......dědu pořád štve, že před ním jsou auta, tak jezdíme pořád rychle.....můj taťka jezdí
jako blázen.....můj děda, když jsme jeli na Moravu, tak jsme jeli 140......táta jezdí pomalu a máma
jako blázen.....


Co říkáte tomu, že děti musí sedět v autosedačkách, i když je to jenom kousek?

....kdyby jsme nabourali, tak abysme nevyletěli dopředu......


Bojíte se v autě?

.....ne....já jo z Barchovin, když jedeme vždycky......já jo s taťkou, protože jel na tý cestě, co se má
jet 80 už 115.....já se nebojím vůbec......že taťka jel hodně rychle padesátkou a byla tam
čtyřicítka....když tam vidím pojicajti, tak říkám, ať jedou pomalu.....


Co na to rodiče říkají, když jim řeknete, že nejedou podle předpisů?

...mě spíš řeknou, ať dám pokoj.....mě poslechnou.......nic neříkají......


Těšíte, až budete mít svoje vlastní auto a budete ho řídit?

...jo....já se těším, já budu mít Lamborghini....já se taky těším, protože budu mít béembéčko......já ho
nebudu potřebovat, protože budu jezdit na kole.....já nebudu moc jezdit autem, ale na motorce.....


Až budete řídit svoje vlastní auto, budete řídit opatrně?

....já budu jezdit opatrně......já ne.......já budu řídit svoji motorku a budu řídit radši opatrně.....


Proč je důležité jezdit v autě opatrně?

...abysme se třeba nenabourali a aby se nám něco nestalo a nemuseli mít třeba otřes
mozku.....abysme nespadli do příkopa.......abysme nenarazili do stromu.......abysme někomu
neublížili....
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Výchova (5. ročník)


Umíte si představit, jaké to bude, až jednou budete rodiči?

......no tak určitě, tak třeba budu po nich chtít hlavně aby se dobře učili, jako že aby byli slušní
lidé.....já bych chtěla, aby moji potomci byli jako já a já bych byla jako moje mamka...........


Myslíte si, že je těžké být rodiči?

.....musej se o všechno starat......musej taky vydělávat peníze, to je taky těžký.....jo, protože někdy
na ně musíme trošku zařvat......protože aby byli jako poslušný, a tak.........to je námaha prostě a
musíme do nich dát hodně peněz........musíme si to promyslet, než budeme chtít dítě........musíme je
varovat, aby nesedali do cizích aut, když zastaví.........


Co všechno by měli dospělí dělat, aby byli dobrými rodiči?

....kupovat jim hračky........hlavně je dobře vychovat a pochytat to od svejch rodičů teďka a potom
to předat těm svejm, hlavně ty dobrý věci......abysme si udělali hodně času, aby měli hodně zábavy
a tak.........aby taky ty rodiče šli příkladem, aby nemluvili sprostě doma a tak....


Co by dobří tátové a maminky nikdy dělat neměli?

....kouřit.....brát drogy.......pít alkohol a takový.......nechávat ty děti samy doma a tak.....nepoučovat,
nenutit do něčeho a nemlátit.....moc je do ničeho nenutit a dávat jim sebevědomí, aby si na něco
troufly....
dle zvukových záznamů sepsal K. Dvořáček
Prosinec
Prosinec začíná Ivou,
pak pokračuje Blankou.
Pak následují čerti,
nejsou to žádné žerty.
Sobota, neděle, pondělí,
devátý, desátý, jedenáctý.
Simona, Lucie, Lýdie.
A pak to letí
jako ty hvězdy.
A pak jsou Vánoce
pro Ježíška promoce.

Ježíšek
Dnes je ten krásný svátek,
říkáme mu Štědrý den.
Ježíšek pod stromečkem dá ti dárek,
je to ten nejlepší den.
Pejsek dostane kostičku
za to, že nezlobil kočičku
a kočička dostane míček
za to, že chytila hodně myšek.
Pečeme perníčky, krásně to voní,
čekáme až zvoneček u dveří zazvoní.
Stromeček je krásně ozdoben,
Ježíšek už čeká za domem.
Čekáme až zazvoní zvoneček,
doufáme, že pod stromečkem bude dáreček.
Teď už končí báseň,
svíčky na stromečku zhasnem.

Klára Tarabová, 5. třída

Radmila Kasnarová, Amálie Grosspitschová, 5. třída
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PŘÍSPĚVEK DO REDAKCE: (převzato bez redakčních úprav)
Jsem velmi šťastná, že mi bylo životem dopřáno prožívat Vánoce právě tady. Kde jinde lidé
vstanou od pohádek, vzdají se řízku i cukroví a jdou na kopec zpívat koledy. Nerada bych
kteréhokoli ze sousedů o tuto místní raritu ochudila, a tak doufám, že letos jsem ještě uzávěrku
vánočního vydání neprošvihla a pozvánka se ke každému dostane včas. Doufám, že i letos
vezme porodník svou hornu, parašutista štěbenec, babička housle, kluci kytary, holky flétny a
hlavně se těším na dětský rytmický soubor. Snad i celoroční opravování historického harmonia
vygraduje tím, že bude hrát. Ale to se nikdy do poslední chvíle neví. S přáním „ Ať se i letos
koledy povedou a čaj s rumem je zase o trošku silnější než loni“ posílám pozvánku k
zveřejnění. Možná nemá nejvyšší uměleckou úroveň, ale vědouc, že pastýř i ovce jsou místní,
doufám, že bude vzata na milost a projde uměleckou radou vašeho našeho časopisu.
Další úspěchy v literární práci a rozvoji časopisu přeje za osadní výbor Mečov
Kateřina Novotná

Poznámka redakce: Takovéto příspěvky s nadšením vítáme a s výkřikem „Jen víc a houšť!“
vyzýváme naše spoluobčany k plodné spolupráci. Máte-li něco na duši, podělte se s námi. Snad
jen zprávy, že se vám nafouknul králík, nebo se vám zdrclo mlíko v krajáči, by zřejmě
nepatřily k nejzáživnějším.
Budeme rádi, pokud se nemastné, neslané věty vyslovené v ústraní a začínající slovním
spojením „Mělo by se…“, „Mohlo by se…“ nebo „Chtělo by to…“ změní na „Zveme Vás
na…“ nebo „Přijďte si zazpívat…“.
(mn)

FEJETON POD ČAROU:
VÁNOČNÍ CUKROVÍ
Dvě slova složená ze čtrnácti písmen dokáží pravé divy! Mezi nejspolehlivější účinky patří
slinění vyvolané Pavlovovými reflexy. Hojně se projevuje zejména u dětí a manželů a nástup
lze vysledovat zpravidla na začátku prosince. První příznaky jsou již patrné nad nákupními
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vozíky. Jakmile se do nich začnou vkládat ingredience, které dávají tušit, k jakému účelu jsou
kupovány, překryje nám oči tenká blanka, za kterou se v mysli začnou odehrávat divoké
cukrářské orgie. Již se vidíme, kterak ležíme na pohovce, televize tiše přede a kaloriemi
zmožená ruka krouží nad talířem s vyrovnaným cukrovím.
Objektivně je třeba přiznat, že u žen jsou reakce při pomyšlení na vánoční cukroví poněkud
odlišné. Představa sálající trouby, mouky na triku a těsta ve vlasech je zdrcující, ale zároveň
vzrušující. „Podaří se mi uchránit již upečené před loupeživými nájezdy degustátorů?“, „Padne
loňský rekord v počtu druhů?“ nebo „Tak v kolik dnes asi půjdu spát?“ Takové a mnoho jiných
otázek se jistě honí v jejich hlavách. Pohled do kalendáře může mít stejné účinky jako rudý
hadr na býka. „No pane jo! To už je osmého? Já se asi zblázním!“ A začíná koncert pro čtyři
končetiny, tři plechy a jedny nervy. Levá ruka míchá krém, pravá zasouvá plech do trouby,
levá noha ji zavírá a pravá noha zachytává padající koště. Ani boky nezahálí! Jsou nasazeny do
boje s mlsnými členy rodiny a bodyčkem se je snaží vystrnadit z kuchyně.
Bitva se chýlí ke konci. Krabice s cukrovím již není kam dávat… Oko vysušené žárem
trouby zálibně spočine na výsledku díla a vyšle signál do zdecimované nervové soustavy:
„Vyhrála jsem!“ A je tady Štědrý den. Sladké cukroví je pečlivě naskládáno na tácech, táckách
i talířcích. I přes všechny zákazy, prosby, zámky a důmyslné skrýše je od každého
s předstihem poctivě ochutnáno. A najednou dochází k bodu zlomu. Choutky byly ukojeny,
Pavlovovy reflexy jsou potlačeny a přichází nezřízená chuť na cokoliv, co nenese známky
cukru. Hořčice, kečup, kyselé okurky, křen, zavináče, pepř a sůl! Na své si konečně přijdou i
domácí zvířata. S láskou zdobené perníčky zvolna tvrdnou, a tak se stávají vhodným pamlskem
pro nejlepšího přítele člověka. Ba ani králíci nepřijdou zkrátka. Něco andulkám, něco nadrobit
do krmítka, v mrazáku se po Vánocích taky trochu uvolnilo.
Nastává konečná fáze – vystřízlivění. Ženy si pokoušejí dát předsevzetí, že příští rok budou
péci méně druhů, muži zatěžují svou mysl představou, že nebudou prznit úsilí svých manželek
zbabělým ujídáním a slibují větší podíl na domácích pracích. I přesto, že se oběma skupinám
pravděpodobně nepodaří naplnit své plány, patří cukroví neodmyslitelně k vánočnímu koloritu
a přináší i jednu skrytou výhodu. Kulinářský požitek odsouvá, alespoň na chvíli, do ústraní
všední starosti a problémy. Co mi je po tom, že Škodovka bude mít nejdelší odstávku ve
výrobě, když se mi právě na jazyku rozpouští kokosová kulička!
Mimochodem, při psaní jsem začal podvědomě slinit a polykat. Nejste na tom právě teď
podobně?
(mn)

Příjemné prožití vánočních svátků,
hodně zdraví, štěstí a úspěchů
v novém roce Vám přeje
Obecní úřad Hořičky

Redakční uzávěrka čísla je vždy k 20.kalendářnímu dni v měsíci. Připomínky, náměty nebo Vaše názory lze
předat na OU, nebo zasílejte e-mailem na adresu lorenc@seznam.cz (jl), neumann.milan@seznam.cz (mn).
Náklad tohoto vydání činí 210 ks. Výtisky jsou neprodejné a slouží k bezplatnému informování občanů .
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