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ŽIVOTNÍ VÝROČÍ:
Mencl Josef
Tylšová Božena
Vajsar Zdeněk
Gottsteinová Jaroslava
Náhlovská Eva
Mertlík Josef

Hořičky
Hořičky
Hořičky
Mečov
Mečov
Křižanov

89 let
89 let
86 let
75 let
70 let
70 let

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

OBECNÍ KNIHOVNA V ROCE 2018
V loňském roce měla knihovna 130 registrovaných čtenářů, z toho 34 do 15 let.
Je potěšující, že přibylo čtenářů a to i dětí do 15 let. Mírný nárůst je i ve
výpůjčkách knihovny, celkem se vypůjčilo 6877 knih a časopisů. Návštěvníků
knihovny bylo 1577. Z rozpočtu obce byly nakoupeny knihy a časopisy v celkové hodnotě 50 077,- Kč.
K 31.12.2018 obsahoval knihovní fond celkem 4933 svazků, z toho naučná literatura 2062, krásná
literatura 2866 a 5 her, které si každý mohl zahrát v knihovně nebo si půjčit domů. Nejoblíbenější byla hra
Ubongo. Knihovna odebírala 21 titulů časopisů, k nejžádanějším patřila Vlasta, Epocha, Meduňka, Flóra,
Téma, Reflex, Receptář a Čtyřlístek. Na rok 2019 byly přiobjednány časopisy Pěkné bydlení a Zdraví,
které bylo možné předplatit za poloviční cenu. Prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby bylo
půjčeno celkem 57 knih. Internet využilo v knihovně 21 návštěvníků.
V červnu a v prosinci proběhly v knihovně besedy o knihovně a knihách pro žáky ZŠ v Hořičkách, na
závěr školního roku bylo již tradičně v knihovně pasováno 15 prvňáčků na čtenáře. Pokračovalo se
s přebalováním a přeznačováním knih, u kterých to je potřeba. Všichni, kteří jste dosud nenavštívili
knihovnu, jste srdečně zváni.
Helena Šolcová, knihovnice
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

12. ČESKO-SLOVENSKÝ KOŠT SLIVOVICE
O zahájení sběru vzorků slivovice a likérů jsme psali již v minulém zpravodaji, a tak pouze
připomínáme, že samotný košt se uskuteční v sobotu 23. 2. 2019 od 13:00 hodin
v kulturním domě v obci Havlovice nad Úpou.
Krásně barevnou pozvánku i s podrobným programem máte k dispozici na obecním webu
(viz aktuality), Facebooku a samozřejmě také na stránkách http://www.folklorhoricky.cz.
Těšit se můžete na bohatý program, tombolu a zvěřinové hody.
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KULTURNÍ AKCE NA HOŘIČKÁCH
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HISTORIE HOŘIČSKÝCH KŘÍŽOVEK
Pamětníci počátků Hlasu Hořiček jistě pamatují výtisky, kde na poslední straně občas bývaly křížovky. A
protože se jejich pravidelné vydávání v našem zpravodaji už opravdu chýlí ke konci, připravili jsme pro
vás poslední čtyři. Ta dnešní je z prvního čísla Hlasu Hořiček z roku 1973, kde je v závěru uvedeno:
„Vtipné hlavy hořičských občanů si jistě s touto malou křížovkou poradí!!! Jejím autorem je Luděk
RUDIŠ, toho času na vojně v Pošumaví. Touto cestou ho srdečně zdravíme!“
Pro zajímavost uvádíme i dvě drobné zprávy z tohoto historického výtisku. „Víte, že TJ Sokol chystá na
podzimní období besedu s trenérem a hokejisty Tesly Pardubic?“ a „Omlouváme se za opožděné vydání 1.
Čísla HLASU HOŘIČEK v roce 1973. Stalo se tak pro onemocnění vedoucí naší tiskárny. Věříme, že
zpoždění v průběhu roku dohoníme.“
(mn)
KŘÍŽOVKA (minulé řešení: Kostel na Hořičkách)
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autor: Luděk Rudiš
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VODOROVNĚ:
1 – chem. značka hliníku, lidové
přitakání, dva protony a jeden neutron,
st. pozn. značka Domažlic
2 – nahradil koně v JZD, zkratka
vojenské správy
3 – nepřítel řidičů, konec závodní trasy
4 – potravina bez s, malá pevnost
v pohraničí, hlas ovce
5 – zdroj elektřiny v automob.
6 – tuzexové platidlo obr., kapitalistický
stát, jméno papouška P. Adamce
7 – surovina na vaření piva, množ. číslo
pouštních šelem, americké muž. jméno
8 – mýlka bez l, rusky poschodí,
anglický souhlas obr.
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SVISLE:
A – náčelník, povzdech
B – souhlásky lyry, skrblík
C – TAJENKA – hořičský občan
D – hrad známý z písničky, tažné zvíře – kříženec osla a koně
E – zkratka tlaku plynu, nástroj Dalibora
F – ukazovací zájmeno, rozkaz v plavání, souhláska z konce abecedy
G – velcí draví ptáci, mez. pozn. značka Albánie, jak dělá osel
H – TAJENKA – hořičský občan, zkratka pěvecké zálesácké skupiny, souhlásky žáby obr.
I – odvozenina od číslovky dva, TAJENKA – název místního lesa
J – oslovení hýkajícího zvířete, část dne
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FEJETON POD ČAROU
PRINCEZNA, PIRÁT, KOČIČKA
Málokdy se vám podaří spatřit výše uvedené bytosti na jednom místě. Navštívíte-li ale v tomto období
některý z mnoha organizovaných dětských karnevalů, můžete poznat nepoznané. Na parketu budou spolu
hopsat nejen zmiňovaná princezna s drsným bukanýrem, ale u baru se bude napájet točenou limonádou
Křemílek s myškou Hrabalkou a na schodech byste mohli přijít k úhoně při srážce se spěchajícím
Batmanem či tajemným Fantomasem.
Zápal dětí i rodičů je nepřehlédnutelný. Kluci i holky již týden dopředu usínají s otazníkem v očích, jakou
masku zvolit, aby okouzlili spolužačku nebo spolužáka. Rodiče se mezitím usilovně oddávají přípravám
kostýmů. Maminky se věnují především textilní části masky, navlékají nitě, stříhají látky, vycpávají vatou,
případně potřebné části zpevňují kartónem nebo umně ohnutým drátem. Tatínkové se zase obětavě vrhají
do výroby doplňkových částí kostýmů. Princům zhotovují dřevěné meče, králům královské koruny nebo
žezla, a jejich malý Bajaja se dočká i ručně zhotoveného štítu hodného k reprezentačním vystoupením
skupiny historického šermu. Bohužel uspěchaná doba nahrává nákupům již hotových masek a doplňků,
které ovšem k české klasice mají hodně daleko. K vidění tak jsou plastové meče pochybného chemického
složení, fialový kostým krávy má k té naší stračeně také hodně daleko. Naštěstí všehoschopný návrhář
z Východu nikdy neviděl Křemílka a Vochomůrku, utržené sluchátko Macha a Šebestové spatřil možná
jen na podlaze telefonní budky, a Rumcajse s Cipískem by ani v jejich domovském lese nenašel, protože
Google mapy neznají výraz „les Řáholec“. A tak lze zakoupit pouze kostýmy univerzální princezny,
mezinárodního pejska či kočičky nebo celosvětově rozšířeného Spidermana. Tím pádem se ale do popředí
opět dostávají šikovné ruce rodičů, které dokážou vytvořit špičatou čepici kouzelníka, jeho hůlku nebo
křídla motýla Emanuela.
Zaslouženou odměnou je potom vlastní návštěva karnevalu, kde nesmí pochopitelně chybět ani babičky a
dědečkové. Vybaveni fotoaparáty nebo kamerami, snaží se zaznamenat výsledky kostymérů i sportovní
výkony malých herců ve velkých rolích. Nezbytné jsou i nějaké ty finanční prostředky, za které lze u
prodejního pultu doplnit energii i vypocenou tekutinu.
No a ty malé princezny, Bajajové a Křemílci? Ti v pozdní nedělní odpoledně litují, že nemají k dispozici
kouzelný prsten princezny Arabely, aby mohli zastavit čas nebo zařídit na druhý den volno ve škole.
(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 - 240 ks.
Výtisky jsou neprodejné a slouží k bezplatnému informování občanů.
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