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ŽIVOTNÍ VÝROČÍ:
Dufková Jiřina
Tuček Josef
Tylšová Božena
Mencl Josef
Strakatá Milena

Křižanov
Křižanov
Hořičky
Hořičky
Chlístov

85 let
85 let
82 let
82 let
70 let

Přejeme životní pohodu a mnoho zdraví do dalších let!
Pozn. redakce: V této rubrice uvádíme naše spoluobčany, kteří slaví kulaté 70-té narozeniny,
75-té, 80-té a potom vždy každé další.
______________________________________________________________________________________________________________

HOŘIČKY

a kino ???

???

V prosincovém Hořičském zpravodaji jsem žádal občany o názor, jak a zda má být na
Hořičkách zachováno kino. I když občané mohli vhodit anonymní názor na dvou místech až
do 22.12. (úmyslně jsem prodloužil termín ještě o týden), stalo se to, co jsem očekával (i
když jsem doufal, že se to nestane).
Na anketu odpovědělo „0“ obyvatel, slovy „ani jeden“.
Jsem rád, že se touto anketou obyvatelé Hořiček jednomyslně rozhodnuli, že kino u nás
nechtějí a že je jim vlastně jedno, co se bude či nebude na Hořičkách dít.
Pro důstojné ukončení provozu kina promítneme v letošním červenci 1-2 filmy, aby
mohli obyvatelé nostalgicky zavzpomínat na doby minulé.
Za kino: Luděk Rudiš
**************************************************************************************************************

Pozn. Dlouho jsem uvažoval, jaký komentář bych měl napsat k této zprávě. Třeba
optimistický („Kino přežije!“) nebo pesimistický („A máme po ptákách!“). Nakonec
zvítězil komentář realistický. Když končily parní lokomotivy, leckdo zamáčknul
nostalgickou slzu. Ústup ze slávy vinylových gramofonových desek již nebyl vnímán jako
tragédie, protože většina obyvatel zahořela pro magneťáky, CD přehrávače nebo
„empétrojky“. A s kinem to je bohužel úplně stejné. Takže: „Král je mrtev, ať žije král!“
Pane Rudiši, děkujeme!
(mn)
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OKÉNKO ZŠ A MŠ HOŘIČKY:

(převzato bez redakčních úprav)

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zápis do 1. ročníku
"Krteček a paraplíčko". To bylo téma letošního zápisu do 1. ročníku naší ZŠ. Ve 13
hodin se začínali blížit k budově děti i rodiče, plni očekávání, ale i obav. Celkem se
dostavilo 15 dětí, z toho 3 budoucí žáčci měli odklad. Předškolní děti plnily Krtečkovy
úkoly v doprovodu školních dětí přestrojených za pohádkové postavy. Veškeré obavy ze
zápisu se rozplynuly, když si pohladily plyšového Krtečka. Potom všechny děti splnily
úkoly na jedničku. V příštím školním roce by mělo nastoupit do prvního ročníku 14 dětí, z
toho 8 chlapců a 6 dívek.
Doufáme, že je jedničky budou provázet celou školní docházkou.
Hodně štěstí přejí učitelky 1. stupně

Lyžařský výcvik 5. ročníku
Náš lyžařský výcvik začal v pondělí 16. ledna. Celý předchozí víkend jsme sledovali
počasí, aby se nezkazilo a nezhatilo nám naše plány vyjet na hory. Naštěstí chumelilo, a tak
jsme se sešli ve své třídě, kde jsme se každé ráno učili teorii lyžování. Po hodině ukázek
stylů lyžování a bezpečného chování jsme nastoupili do minibusu a s panem ředitelem
Karlem Dvořáčkem jsme odjeli do Mladých Buků na sjezdovky. Tam na nás čekal druhý
instruktor lyžování pan Kříž.
Lyžovali jsme vždy od 9 hodin do půl jedné. Abychom měli na lyžování sílu, rádi
jsme se chodili občerstvovat i do bufetu .
Za týden jsme se krásně zdokonalili v jízdě na lyžích i na snowboardu a někteří z
nás se lyžovat dokonce naučili od základů. Jediná nepříjemnost, která se nám za celý týden
stala, bylo to, že si Matěj při jízdě na U - rampě vyrazil dech a rozbil brýle. Vše ale dobře
dopadlo. Jinak jsme zažívali jen samá příjemná překvapení.
V poslední den výcviku jsme po návštěvě bufetu postavili na sjezdovce slalomovou
trať a nastala ta dlouho očekávaná chvíle - souboj ve slalomu - o pravé medaile. Po
urputném souboji dvojic na stupních vítězů stanuli Matěj, Hynek a Michal. Zvítězili ale
všichni.
Aby nebylo soubojů málo, dali jsme si ještě jeden. Soutěž v pojídání hamburgerů a
hranolek. Tak tady bychom na bedně stáli opravdu všichni.
Byla škoda, že ten týden tak rychle uběhl. Nejlepší bylo, že jsme si užili sněhu a
hlavně se nemuseli šprtat. Nejraději bychom lyžovali celou zimu.
Žáci 5. ročníku

Kouzelnické představení
Přijede kouzelník? To je ale radostná zpráva. Přijede až z pohádky? Jak asi vypadá
kouzelník? Bude hodný? Jak bude čarovat? Bude mít kouzelnickou hůlku? To bylo několik
zvídavých otázek dětí z MŠ před příjezdem kouzelníka.
Budou děti hodné? Vydrží sedět skoro 1 hodinu? Nebudou brečet? Jak blízko je posadíme –
do 1.řady? To byly obavy učitelek před vystoupením kouzelníka.
A už tu bylo kouzelnické představení a děti i učitelky očekávaly, co asi uvidí. Všechny
obavy byly hned zapomenuty, neboť kouzelník byl milý a šikovný, zkrátka „kouzelný“, jak
má správný kouzelník být. Všechno uměl – čaroval s kartami, s holubičkou, s prstýnkem, s
penězi, děti mu s radostí pomáhaly a velice se bavily. Za odměnu dostaly kouzelnickou
pochvalu a nafukovací zvířátka. Představení mělo takový spád, že jsme se ani nenadáli a byl
konec.
Děti měly ještě po představení mnoho otázek, které učitelky ani nestačily zodpovídat.
Jaroslava Žďárská, učitelka MŠ
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OBECNÍ ZNAK A VLAJKA
Těší mne, že diskuse o znaku pohnula stojatými vodami Hořiček a pár desítek lidí
zareagovalo na výzvu, aby svým hlasem rozhodnuli o jeho vzhledu. O to větší mám radost,
že věkové spektrum začínalo u čerstvě plnoletých a končilo u občanů s velkými životními
zkušenostmi a mnoha křížky na zádech. Abychom hlasování ještě více usnadnili, vystavili
jsme všechny podklady i na našich internetových stránkách a nabídnuli možnost zaslat svou
volbu také elektronickou poštou. Pro nezasvěcené uvádím, že návrhy byly čtyři a každý měl
ještě tři barevné varianty (zelená, modrá, červená).

č.1 - zelená
č.2 - modrá
č.3 - červená

č.4 – zelená
č.5 – modrá
č.6 – červená

č.7 - zelená
č.8 - modrá
č.9 - červená

č.10-zelená
č.11-modrá
č.12-červená

Společným prvkem všech návrhů byla holubice, symbolizující zasvěcení farního kostela
sv.Duchu. Námět plyne z dochované pečeti z první poloviny 19. století, která byla objevena
v archivních fondech Archivu Národního muzea v Praze (pečeti se budeme podrobněji
věnovat v příštím vydání zpravodaje). Dalším znakem je snítka s pěti listy, kterou drží
holubice v zobáku a vyjadřuje integraci pěti místních částí obce (Hořičky, Chlístov,
Křižanov, Mečov, Nový Dvůr). Ve třech návrzích ze čtyř se pochopitelně objevuje kopec,
na němž se Hořičky rozkládají. Kříž v návrzích má dvojí výklad: můžeme jej vnímat jako
připomínku místní historické tradice ranhojičství a existence zdravotních ústavů, nebo na
něho lze nahlížet jako na heroldský kříž z erbu knížecí rodiny Piccolomini, majitelů
náchodského panství, k němuž Hořičky patřily, a stavitelů na počátku 18.století znovu
vystavěného hořičského kostela. Ze jmenovaného erbu je převzata rovněž figura
stoupajícího půlměsíce. Slunce v posledním návrhu je symbolem vyjadřujícím historickou
tradici obce jakožto letoviska.
Návrh s pěti kříži patřil doslova mezi neoblíbené a získal pouze jeden hlas (č.7 - zelená).
Překvapivě podobně skončil i první návrh se třemi hlasy (shodně po jednom pro každou
barvu). Čtyři spoluobčané shledali zajímavou variantu se sluncem, ovšem již od začátku
bylo zřejmé, že vítěz vzejde z kategorie druhé. Otázkou bylo, jaká barva bude vybrána jako
nejlepší. Celkem šest hlasů získala varianta č.6 - červená, osm hlasů od vás nasbírala
varianta č.5 - modrá, ale vítězem se stalo číslo 4 s dvaceti hlasy.
Děkujeme všem spoluobčanům, kteří se ankety zúčastnili. Vítězný návrh byl postoupen
Podvýboru pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
ke schválení. O výsledku a dalším postupu vás budeme samozřejmě informovat.
(mn)

Vznik „Barunčiny vyhlídky“ na Hořičkách
V roce 1965 rada Muzea Boženy Němcové v České Skalici na svém zasedání předložila
návrh nalézt vhodné místo jako vyhlídku na kraj, kde spisovatelka prožila své mládí.
Členem rady byl rovněž malíř Bedřich Linhart, který bydlel na Hořičkách v čp. 23 a na
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dalším zasedání předložil návrh vyhlídku umístnit na Hořičkách nad písníkem zvaným
„Šutrák“ na okraji lesa Vejroviny v lokalitě Kalousova.
Následně se sešel Bedřich Linhart se spisovatelem Miloslavem Novotným a učitelem
Jiřím Šimáněm z České Skalice, kteří byli rovněž členy rady. Prošli navrhovanou lokalitu a
přilehlé okolí a nalezli vhodnější místo asi o 200 m níže, položené v blízkosti vily rodiny
Polákových z Prahy.
Toto místo bylo radou schváleno a úpravy se ujal MNV za spolupráce JZD pod
organizačním řízením Jiřího Šimáně, který působil jako učitel v ústavu pro neslyšící na
Hořičkách. Byla navezena hlína ze skrývky od písníku, terén urovnán, umístěny lavička
informační poutač. Učitel Šimáně měl řadu pomocníků ze žáků ústavu, kteří i v dalších
několika letech pečovali o vzhled vyhlídky.
1.6.1966 byla vyhlídka uvedena do provozu a následně zakreslena do turistických map.
V letech 1966 – 68 navštívilo vyhlídku více jak 40 autobusových zájezdů a z toho 2
z Rakouska.
V loňském roce vlastník pozemku, kde je vyhlídka umístěna, pan Vlastimil Mertlík
zásadně upravil okolí vyhlídky vykácením náletových dřevin. Obec osadila nový
informační panel, který zachycuje krajinu od Boru až po Opočno.
Rovněž „Polákova vila“ změnila majitele, prošla rozsáhlou rekonstrukcí a vznikl zde
penzion s restaurací a letní terasou pod názvem „Vila Barbora“.
Je příjemné zahledět se na krajinu plnou barev, bloudit zrakem až po horizont, kde
začíná nekonečno, a zapomenout alespoň na chvilku na denní problémy uspěchaného
životního rytmu.
Z obecní kroniky zpracoval Josef Kačer

FEJETON POD ČAROU:
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

MRZNE
Toho si nelze nevšimnout. Když mi v létě přeletí před autem pták, lekne se, udělá frnk a
již sedí v bezpečí koruny stromu. V posledních dnech mu ani leknutí není nic platné.
S vypětím všech sil rozhýbe zatuhlá kloubní pouzdra a je rád, že to stihnul alespoň do sněhu
v příkopu. Problémy jsou všude, kam se jen podíváme. Vlaky nejezdí, lodě neplují, letadla
nelétají. Bankomaty nevydávají peníze, zamrzá arktická nafta.
Radost by mohli mít snad jen zaměstnanci mrazíren, kteří mohou vypnout velké mrazící
boxy, s neméně velkou spotřebou elektrické energie, a všechno kuřecí maso, krůtí řízky, na
polévku, sekanou, ale i listové těsto nebo ovocné knedlíky hravě zamrazí na firemním
parkovišti. Dalších úspor lze potom docílit i při dopravě. Převážet zmrzlé zboží
v chladírenských autech není nezbytně nutné. Stejnou službu udělá zaplachtovaná AVIA.
Kvalitu zboží by neohrozilo ani několikahodinové stání třeba kvůli zamrzlé naftě.
Ale je tady ještě jedna skupina lidí, kteří prahnout po mrazech řádově v desítkách stupňů
Celsia. Lovci rekordů!!! Trochu je podezírám, že mezi sebou uspořádali sbírku, aby mohli
někoho „tam nahoře“ uplatit a on nám sem do Evropy fouknul něco toho pravého
sibiřského. Mohli také proniknout do šamanských tajů a nějakými zaklínadly se jim
podařilo vyčarovat tohle mrazivé nadělení. Ale pěkně prosím. Chlapi! S prominutím,
vyprdněte se na to. Jestli vás pohled na stupnici teploměru, na kterém je -40°C, tolik
fascinuje, vezměte si ho pod paží a odjeďte s ním buď na tu Sibiř nebo do Fyzikálního
ústavu Akademie věd, kde vám hravě vyrobí třeba sto pod nulou. Nám by tady stačilo těch
mínus pět. Děkuji.
(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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