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ŽIVOTNÍ VÝROČÍ:
Kozová Miroslava
Dufka Josef
Pich Karel
Sušická Květoslava
Valentová Ludmila
Tučková Viktorie
Baladová Růžena

Hořičky
Křižanov
Hořičky
Hořičky
Mečov
Křižanov
Hořičky

92 let
88 let
87 let
87 let
83 let
81 let
75 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

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PARKOUR
Na naší základní škole začal v letošním školním roce nový sportovní kroužek - PARKOUR. Účastní se ho
několik milovníků pohybu. Zastoupeni nejsou pouze chlapci, zapojily se i dívky. Každé pondělí se
scházíme v tělocvičně, v některé ze tříd nebo prostě jen tak venku. To co děláme, ale nemá téměř nic
společného s parkurem, jak si tento sport představuje většina dospělých. V žádném případě nejde o jízdu
na koni. Parkour (který se učíme my) je disciplína francouzského původu, jejímž základem je schopnost
dostat se z bodu A do bodu B bezpečně, plynule a efektivně. Jako nástroj nepoužíváme nic než své vlastní
tělo a jakoukoli vhodnou překážku. Teď, protože je venku už často zima, se scházíme hlavně v tělocvičně.
Každá lekce (která trvá hodinu a půl) začíná krátkou teoretickou částí. V té se od našeho trenéra Jakuba
Dohnala dozvídáme informace, které se nechají využít jak hned při tréninku (návody jak se správně
protahovat), tak v normálním životě (návody co jíst, jak zvládat různé situace nejen ve sportu, ale i
v běžném životě). Pak následuje rozcvička popřípadě krátké posilování. I to doprovází různé drobné (i
když v tomto oboru neocenitelné) rady. Třetí část, na kterou se všichni těšíme asi nejvíc, bývá nacvičování
jednotlivých skoků. Protože někteří z nás jsou v tomto sportu prakticky nováčci, zatím co ti nejlepší už
mají za sebou i rok a půl dlouhého tréninku, začíná se většinou u složitějších cviků právě pro ty
zkušenější. My ostatní si mezi tím opakujeme jednodušší cviky, které jsme se naučili v minulých lekcích.
Na nikoho se nespěchá. Když se něco nedaří, opakujeme pokus znovu a znovu.
Pro všechny z nás je každá lekce a vlastně každý skok nový zážitek. Rozhodně je to jiný způsob trávení
volného času než sledování televize nebo hraní počítačových her.
Parkouristé z Hořiček a Jim
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ZE ŽIVOTA OBCE
Pro naše spoluobčany (a nejen pro ně) jsou v prosinci připraveny následující dvě akce.
ZŠ a MŠ Hořičky pořádá tradiční POHÁDKOVÉ VÁNOCE. Potěšit se
pohledem na své děti, nebo si prostě užít předvánoční atmosféru můžete
v pátek 12.prosince - začátek je ve 13:30 hodin. To hlavní se ale odehraje
ve 14 a v 15 hodin, kdy můžete opakovaně zhlédnout pásmo písní a pohádek
v podání dětí z 1.stupně. Celé odpoledne Vám bude k dispozici vánoční
cukrárna a svou zručnost si můžete vyzkoušet také v oblíbené vánoční dílně.
Konec akce bude v 16:30 hodin, a tak vzniká určitý časový prostor i pro
rodiče, kteří končí v zaměstnání trochu později. Zkušení návštěvníci
pohádkových Vánoc vědí, že vše se odehraje v budově 1.stupně základní
školy. Není třeba připomínat, že parkovacích míst před školou není mnoho,
takže bude nutné vzít zavděk i vzdálenějšími zákoutími obce.

1)

2) Vánočního prodeje obuvi se můžete zúčastnit
ve středu 10.prosince od 14:30 do 18 hodin a to
v penzionu Rogallo na Hořičkách. K vidění i ke
koupi budou dámské či pánské bačkory a další
vánoční zboží. Vybrané kousky lze pořídit již za
39,- korun českých.
Pozn. Lze očekávat, že některé akce budou ohlášeny až po uzávěrce. Sledujte proto, dle svých možností,
internetové stránky obce nebo úřední desku.
Úspory na obecním úřadu byly odstartovány před dvaceti měsíci,
kdy jsme eliminovali první zbytečnou platbu, konkrétně za internet.
Díky firmě Zdeněk Kudrnáč (www.kudrnac.net) začal proces
snižování nákladů. Jistě jste zaregistrovali zrušení pevné
linky, což nám přineslo další zlaťáky do obecní
pokladny. Aktuálně máme za sebou úspěšné elektronické aukce na dodavatele plynu i elektrické
energie a uspořená částka utěšeně narůstá. Vědomi si pořekadla, že halíře dělají talíře, pevně věříme,
že na ony talíře v dalším období přidáme i nějaký ten salám, sýr nebo dokonce řízek.
Vzhledem k ročnímu období již nelze očekávat davy žíznivých a hladových cykloturistů u naší
hospody, a tak došlo pro nejbližší měsíce k následujícím úpravám provozní doby:
pondělí, úterý
středa, čtvrtek, pátek
sobota
neděle

zavřeno
18:00 – 21:00 hodin
12:00 – 24:00 hodin
12:00 – 21:00 hodin

Množící se informace o odchodu MUDr. Mackoviče do jakési dědiny na Plzeňsku se zakládají
na pravdě a firma MediClinic a.s. pilně pracovala na výběru nového lékaře. V současné době
již disponuje náhradníkem Dr. Mackoviče, kterému tímto přejeme pevné zdraví, teplou
ordinaci, příjemnou klientelu a solventní zdravotní pojišťovny.
Po jednání s firmou MediClinic a.s. Vás můžeme ujistit, že zdravotní péče na Hořičkách
bude zachována v plném rozsahu i po Novém roce. V lednovém zpravodaji bychom chtěli
zveřejnit stručné představení našeho nového lékaře.
Společnost VaK Náchod a.s. nám dopisem oznámila ceny vodného na rok 2015. Jestli se
domníváte, že ceny klesly nebo stagnují, mýlíte se. Od Nového roku budeme otáčet svými
kohoutky za 36,57 Kč/m3 (nárůst o 1,92%). Průvodní dopis s obhajobou zdražení je na našich
internetových stránkách.
(mn)
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Proč už na Hořičkách nejsou strašidla, aneb máte rádi pohádky?
(převzato bez redakčních úprav)

Blíží se nám Vánoce. S trochou štěstí se z nebe brzy budou snášet bílé sněhové vločky a vytvářet
pohádkově vypadající závěje. Desítkám malých dětí z naší vesničky se rozzáří oči při pohledu na
ozdobený vánoční stromek. O čem si dnes povíme? O pravidelných návštěvách Ježíška na Hořičkách? Ne,
pro tentokrát ještě ne. S touto dobou se pojí také svátek svatého Mikuláše…
Díl třetí: Čerti
Toto strašidlo zná určitě každý z vás už od dětství. U některých vzbuzuje respekt a u dětí někdy i
předsevzetí, že se v novém roce polepší. Ano, řeč je o čertovi. Myslím, že vám tuhle pohádkovou bytost
nemusím nijak zvlášť popisovat. Jak jistě všichni víte, je to vysoká tmavovlasá postava s rohy, kopytem
a řetězem místo opasku. Je cítit sírou a má kladný vztah k ohni a karetním hrám.
Ale asi málokdo z vás ví, že významně ovlivnil osud nejznámějšího rodáka z Hořiček Antonína
Picha. Všeobecně známým faktem je, že Pich pocházel z velice staré rodiny ranhojičů a doktorů. Pechanec
(jak se Pichovi přezdívalo) používal tři léčivé masti. Ale tak tomu nebylo vždy. Jeho otec a dědeček
připravovali pouze dvě - žlutou na naraženiny a zelenou na vyrážky.
To se změnilo jednoho středečního rána. Byl to zvláštní rok, bylo těsně před svátkem svatého
Mikuláše a přece ještě nenapadl žádný sníh. Pechanec chtěl příznivého počasí využít k pozdnímu sběru
bylinek, které používal do svých mastí. Na cestách se zatoulal až velice daleko od rodných Hořiček. Když
při zpáteční cestě míjel malou jeskyňku, zaslechl zaúpění. A zase! Protože měl pro strach uděláno, prošel
úzkou, dlouhou chodbou, která ústila do druhé jeskyně – větší a mnohem prostornější. Tam na zemi ležel
čert. Pechanec se ani moc nelekl, sklonil se nad ním a chtěl se zeptat, co se mu stalo. Ale ani to nemusel
dělat, čert mu sám začal vyprávět, jak byl v blízkém, opuštěném dole sbírat uhlíky. To aby bylo co dávat
„zlobivcům“ do mikulášských balíčků. Když se vracel do pekla s pytlem naplněným uhlím, zakopl a
prasklo mu celé kopyto. Pechanec vytáhl byliny, rozdělal oheň a připravil obklad. A protože se kopyto
hojí rychleji než obyčejná kost, čert se už po několika hodinách docela dobře postavil na obě nohy. Těsně
před odchodem dal Pichovi malý balíček. Lékař ho otevřel – uvnitř byl hrneček plný masti černé jako uhel
a dopis s návodem na její přípravu.
A mastička? Jak Pich později zjistil, mohl ji používat k urychlení léčby zlomenin.
Tohle dobrodružství dopadlo dobře pro Pechance a tím pádem vlastně i pro Hořičky.
V příštím roce (8. května 1853) byl Antonín Pich vyznamenán rytířským zlatým křížem Františka Josefa.
A čerta? Toho už nikdy nikdo neviděl.
K nadcházejícím vánočním svátkům vám všem přeji čertovsky dobrou náladu, andělskou trpělivost
se všemi, které máte rádi a pod stromeček nějaké ďábelsky dobré čtení. V novém roce prosím nemalujte
čerta na zeď a ať máte z pekla štěstí.
Hana Smržová
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

FEJETON POD ČAROU:
STĚHOVÁNÍ (REGÁLŮ)
Tak už došlo i na nás (rozumějte obyvatele Hořiček a jejich blízkého okolí). Z relativně poklidného
nakupování v jediném supermarketu v České Skalici se stal, alespoň pro mne, doslova horor. Obecně
platí, že čtenost novinových článků roste s množstvím čtenářů, kterých se téma dotýká. Vzhledem k tomu,
že se s mnohými z Vás potkávám mezi regály skalického Penny, tomuto fejetonu zřejmě nehrozí
nedostatek zájmu nebo čtenářů.
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Již delší dobu se nad námi stahovala černá mračna. Náchod, Jaroměř, Dvůr Králové nad Labem, Police
nad Metují nebo Broumov, tam všude již udeřilo a bylo jen otázkou času, kdy dostaneme ránu do vazu i
my. Bohužel, už se tak stalo. Buď ve vedení firmy sedí sabotér, který se rozhodnul svou „regálovou
rošádou“ odehnat věrné zákazníky a dovést tak svého chlebodárce k finančním ztrátám, nebo se jedná o
geniálního stratéga, jenž hodně zariskoval a snaží se donutit bludné ovce mezi regály projít několikrát
celou plochu prodejny a nakoupit i zbytečnosti, o které by při normálním nákupu ani okem nezavadily. Já
osobně se řadím do kategorie vzdorujících. Větší nákupy, ovšem za kratší dobu, uskutečním raději
v blízkých řetězcích jiného jména, kde se již poměrně dobře orientuji.
S personálem v České Skalici jsem za dobu mé náklonnosti navázal poměrně vřelé vztahy a nyní u
pokladny často slýchám: „To máte dnes všechno? To nebývá u vás zvykem.“ Pohledem těkají po dně
vozíku, kde se osamoceně krčí několik rohlíků a bochníček chleba. „To víte,“ bodře hlaholím, „nemohu
tady nic najít, tak jezdím jinam a u Vás kupuji jen základní věci, které vidím už od regálů se zeleninou.“
Na druhou stranu došlo k solidárnímu sblížení mezi zákazníky. Věty nespokojenosti, které byly dříve
cezeny tiše mezi zuby, se derou čím dál hlasitěji mezi nakupující lid. „Já se z toho zblázním,“ nešťastně
vzdychá starší paní mezi čokoládami. Maje na paměti skautský slib o pomoci bližnímu, ujišťuji paní, že
jsme na tom stejně a ochotně nabízím základní radu, že rýže je někde uprostřed prodejní plochy. Novým
fenoménem je přátelská výměna informací. Minulý týden jsem se u regálu se sýry potkal se známým a
společnými silami jsme se dobrali k místu, kde měl ležet Hermelín. Bohužel, ležela tam pouze prázdná
krabice. Po čtvrthodině bloumání mezi hygienickými potřebami a čajem jsme na sebe narazili znovu.
„Milane,“ slyším za sebou známý hlas, „Hermelín je na paletě a našel jsem už i BeBe sušenky!“ Rád
oplácím stejnou mincí a ochotně se dělím o tajemství úkrytu pudinku a mleté skořice.
Koncem starověku docházelo ke stěhování národů, jehož důvodem bylo hledání nové, nevyčerpané
půdy k zemědělskému využití. Do poslední chvíle jsem se snažil věrně setrvat u jednoho obchodního
řetězce. K mému zklamání byl však zaplaven i poslední ostrůvek v rozbouřeném oceánu a stěhování je,
z mého pohledu, nezbytné. Jako Kryštof Kolumbus jsem se vydal na dalekou plavbu a počal objevovat
nové a klidné přístavy – Tesco, Kaufland, Albert. Vážení manažeři, v mém případě se risk nevyplatil…
(mn)

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

Poznámka ke křížovkářské příloze Hořičského zpravodaje:
S potěšením jsme přijali podklady pro zveřejnění ekologické křížovky portálu www.cistykraj.cz. Po tisku
prvního exempláře má radost pohasnula, protože písmenka na šedém podkladu nejsou příliš dobře čitelná.
Doufám, že luštění přinese radost spoluobčanům s lepším zrakem, kterým přeji hodně štěstí. Ostatním se
alespoň omlouvám, avšak zaslané podklady nelze měnit. Platí pro nás pravidlo „Ber nebo neber“.
(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 - 226 ks.
Výtisky jsou neprodejné a slouží k bezplatnému informování občanů.
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