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ŽIVOTNÍ VÝROČÍ:
Dušková Eva
Žďárský Jiří
Eflerová Ludmila
Tučková Irena
Vajsarová Věra
Andršová Milena
Dvořáčková Wieslawa

Chlístov
Hořičky
Hořičky
Křižanov
Hořičky
Hořičky
Hořičky

92 let
89 let
86 let
85 let
80 let
80 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

Ledová Praha 2016
Dne 29.1. - 31.1.2016 se konala akce Ledová Praha. Naši skupinku tentokrát tvořilo dvacet osob (pět žáků
osmé třídy, jedenáct „deváťáků“ a čtyři učitelé). V pátek ve čtvrt na osm jsme se sešli na vlakovém
nádraží v České Skalici. O deset minut později jsme nastupovali do vlaku směr Praha a kolem desáté jsme
už měli před očima první panoramata našeho hlavního města. Ještě v pátek jsme navštívili budovu
Českého rozhlasu na Vinohradech, absolvovali komentovanou prohlídku Senátu České republiky, viděli
Pražské jezulátko a výstavu fotografií s tématikou české krajiny v Nikon photo gallery na Újezdě.
Mimo jiné jsme také v průběhu „prodlouženého víkendu“ nezapomněli na Pražský hrad, katedrálu svatého
Víta. Prošli jsme si půdní prostory s expozicí Muzea alchymie a obdivovali výstavu nejnovějších
závodních a sportovních vozů Praga. Přešli jsme Karlův most a byli jsme svědky zahájení masopustu
s karnevalovým průvodem masek na Staroměstském náměstí.
Nechyběla ani tradiční procházka noční Prahou. Při té příležitosti jsme „zdolali“ věž Staroměstské
radnice, obdivovali jsme romantiku vltavské náplavky a Kampy s Lenonovou zdí. Zvláštním bonusem pro
nás byl sobotní ohňostroj.
Plni zážitků a unavení jsme v neděli dopoledne nasedli do vlaku a vydali se na zpáteční cestu domů.
V Praze bylo blaze, ale přívlastek Ledová letos opravdu nevyšel.
Stáňa Gallová, 9.ročník

Lyžák 7. ročníku
Od 21.2. do 27.2.2016 proběhl v Deštném v Orlických horách lyžařský výcvik žáků 7. ročníku. Vše jsme
měli precizně naplánované, jen počasí nám nehrálo do karet. Neustále jsme sledovali předpověď počasí a
věřili, že se ochladí a zachumelí. První den bylo větrno, ale to nevadilo, hlavně že jsme mohli začít výcvik
na "bílých kobercích" na zelených stráních. Druhý den jsme zažili sněžení a počasí se zvolna začalo otáčet
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k mrazu. Od středy jsme měli bílé i okolí sjezdovek a v areálu se začalo opět i uměle zasněžovat. Jelikož
nám mráz vydržel až do pátku, byl výcvik zachráněn.
Žáci si během výcviku zopakovali lyžařské dovednosti, které získali na výcviku v 5. ročníku a každý z
nich se v lyžování o něco zdokonalil. Žáci si zopakovali jízdu v pluhu, jízdu ve smýkaných obloucích a
vyzkoušeli i populární carvingové oblouky. Každý zvládl sjet sjezdovku a teď už je pouze na každém, zda
bude v lyžování pokračovat (pokud ano, tak budeme jenom rádi). Ti z rodičů, kteří nás sledovali na živých
webových kamerách mohli vidět, že jsme k výuce používali různé pomůcky. K dopravě do areálu a zpět
jsme využívali místní skibus. Výcvik jsme si zpestřili bowlingovým turnajem, turnajem ve stolním tenisu,
hráli jsme stolní hry a karty, poslechli jsme si přednášku pracovníka Horské služby a nechyběly
samozřejmě ani IT technologie. Ubytování v chatě Prim bylo útulné a stravování bylo na jedničku (všichni
dodnes vzpomínáme na ovocné knedlíky.....).
Doufáme, že děti z výcviku odjížděly plné zážitků a hezkých vzpomínek. Na památku jim zůstaly medaile
- celkem jsme rozdali šest za slalom (1. místo Hedvika Tylšová a Michal Prokeš), tři za turnaj v bowlingu
(1. byla Denisa Hamříková), tři za výkony ve stolním tenisu (1. místo Michal Prokeš) a navíc jednu za
nej- lyžaře. Tím byla vybraná Denisa Hamříková, protože měla krásný postoj jako závodník.
Dále jsme děti odměnili různými sladkostmi, hlavně čokoládou. K dobré pohodě příspěl i čistý horský
vzduch a vůbec zdravé životní prostředí. Po náročných sportovních aktivitách žáci spali jako miminka,
hlavně v sobotu ráno. Asi se jim nechtělo se z hor vracet......
Karel Dvořáček, vedoucí výcviku

ZE ŽIVOTA OBCE
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dostatek volného místa v tomto vydání Hořičského zpravodaje umožnil zveřejnění tabulky
s aktualizovanými úředními nebo ordinačními hodinami i provozními dobami. Jestliže jste si
přehled v minulosti vystřihnuli a kdesi vylepili či založili, nabízíme Vám nyní jeho obměnu.
Lidé s velkým srdcem. Nejedná se o žádnou medicínskou anomálii, ale o spontánní
pokračování akce Daruj vlnu. Jak jinak nazvat naši další spoluobčanku, která mi, snad na
základě poděkování v minulém zpravodaji, napsala e-mail, že má doma ještě nějakou
nepotřebnou vlnu, tak abych se zastavil. Obrovský pytel jsem sotva naložil do auta a hned
druhý den s ním vyrazil k dobrovolným pletařkám do Broumova. Vrozená zvědavost mi velela,
abych vlnu zvážil a vypočítal, kolik z ní bude napleteno ponožek. Tak vězte, že pytel jí
obsahoval téměř 12 kilogramů. Hmotnost páru dámských ponožek je 100g, pánských potom
135g, takže z darovaného množství se po zpracování bude radovat 50 babiček a 50 dědečků
v domovech seniorů, nemocnicích a podobných zařízeních.
A překvapení ještě nebyl konec. Na obecní úřad zatelefonovala paní z Červeného
Kostelce(!), že četla na našich internetových stránkách zpravodaj s poděkováním dárcům. A
protože má evidentně také veliké srdíčko, nabídnula svou vlnu ke zpracování též. Toto mě
potěšilo hned dvakrát. 1) nohy starších lidí budou v teplíčku, 2) naše webové stránky/zpravodaj
čtou evidentně lidé i mimo náš katastr. Za vše opět mnohokrát děkuji.
(mn)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

KŘÍŽOVKA (minulé řešení: Hurá na jarní prázdniny)

autor: Luděk Rudiš

Tajenka – příjmení občanů Hořiček (i v minulosti)
Vodorovně: A – osobní zájmeno, moře (slovensky), kus ledu, v abecedě následuje po S
B – SPZ Kladna, zkr. České státní pojišťovny, čidlo sluchu, pohádková postava
C – MPZ Švédska, jednotka váhy, měkký (v hudbě), popěvek
D – SPZ Rokycan, tajenka, model starého nákladního automobilu Praga
E – název jedná banky (pozpátku), lovečtí psi, druh paliva
F – chemická značka oxidu bornatého, tajenka, římsky 1000
G – míč (4.pád slovensky), pozvu, evropan (pozpátku)
H – chráněná zvířata v Americe, ničil
I – básnicky asi, tajenka
J – zvuk vycházející z úst, AÁ, tretka
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11 – SPZ Třebíče, zkr. národního shromáždění, přítulná, spojka
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Svisle:
1 – označení našich letadel, národnost
v Jugoslávii, lidové označení hlupáka,
SPZ Prahy
2 – zkr. Národního divadla, předložka,
čidlo zraku, zkr. obchodní inspekce,
zkratka sněmovny lidu
3 – čidla zraku, SPZ Mostu, zkratka
mezinárodního označení aut, předložka
4 – zkratka mistrovství světa, tělocvičný
úkon, a toto, zkr. Evropského společenství
5 – spolehnutí (na někoho), námořnický
přípitek
6 – tvrdý alkohol, otírá se (o sebe), jiná
(slovensky)
7 – noviny náchodského regionu, LIŠ,
Gottwaldov
8 – menší kůl, obvyklá koncovka u
příjmení žen, SPZ Karviné
9 – český fotbalový obránce (Adrián),
vojenský útvar, tajenka
10 – SPZ Prahy, iniciály herečky Rybové,
dvoukolový vozík, iniciály herce Kratiny

FEJETON POD ČAROU:
ŠKOLNÍ SRAZ
Tak tuto příjemnou aktivitu máme za sebou snad všichni a počet absolvovaných srazů je přímo úměrný
věku nebo době od ukončení příslušného stupně vzdělání. Největší euforii zažívají zřejmě děti vycházející
ze základní školy. Pocit zdánlivé svobody jim velí v den rozdávání vysvědčení uvažovat o prvním srazu
již v polovině prázdnin. Situace se však poměrně rychle stabilizuje, protože bystře usoudí, že když se
prakticky denně vídají na autobusové zastávce, návsi či sociální síti, nemá význam pouštět se do
organizování posezení, na kterém jim soudný číšník donese nějakou tu colu, na základě významného
mrknutí leda tak speciálně vychlazenou. A navíc, co se asi tolik zásadního změní za těch čtrnáct dní…
Roky ale běží a setkání těchto absolventů začínají mít určitý smysl. Konzumace zlatavého moku nebo
dobrého vína přestává být dobrodružstvím, protože plynule přešli do plnoletosti a mohou se tak věnovat
popisu událostí, které nastaly během několika posledních let. Výhodou je, že tváře, barva, množství vlasů
nebo tvar postavy se zatím příliš nemění, takže odpadá oťukávání, kdo je kdo. V mladším věku mají navíc
všichni poměrně hodně času, takže účast bývá hojná a frekvence setkání vysoká.
O poznání horší to mají studenti či posluchači středních nebo vysokých škol. Nejen že vzdálenost místa
bydliště od sídla vzdělávacího ústavu dosahuje mnohdy sto a více kilometrů, rodinné nebo pracovní
povinnosti je mohou odvát ještě dál, času je čím dál méně a ne každý se může zúčastnit každé sešlosti.
První dva, tři či čtyři srazy jsou v naprosté pohodě. Relativně pořád ještě mladá játra snáší dobře množství
přípitků pozvednutých k ústům z radosti ze shledání. Bystrý zrak hravě zvládá písmenka v jídelníčku a
bývalí spolužáci se nemusejí uchylovat k průhledným praktikám při objednávce: „Dám si to samé co
kolega vedle.“ Funkční žlučníky bez vážnějších problémů pomohou zpracovat mastné řízky i oblíbenou
majonézu. Přibývající věk však vyžaduje určité úpravy v organizaci i vlastním průběhu. Přípitek se
bohužel pro některé stává pouze symbolickým; nešťastníkovi, který si zapomněl brýle na čtení, hbitě
pomohou okolosedící spolužáci mnoha kousky různých tvarů i dioptrií, jídlo je voleno podle toho, co
zažívací trakt dobře zvládne.
Zvláštní kapitolou je potom samotná diskuse. Do věku čtyřiceti, maximálně padesáti let se mluví o
rodině a zejména vlastních dětech, nechybí ani popis pracovní pozice nebo kariérního růstu. Následuje
však věková kategorie, kde se společně hovoří o nespavosti, bolestech hlavy, kloubů, zad, vysokém nebo
nízkém tlaku; „kluci“ poklábosí o prostatě, „holky“ zase o návalech a nepotřebě antikoncepce. Jo každý
věk má svoje výhody i nevýhody.
A pro organizátory akcí jedna užitečná poznámka na závěr. Když se setkají spolužáci ze střední nebo
vysoké školy poprvé po deseti letech, ještě se dobře poznávají, protože změna není tak dramatická. U
zmiňovaných dětí ze základní školy tomu může být jinak. Z nevýrazných káčátek vyrostou krásné labutě,
z hubených holobrádků plešatí taťkové s pivním mozolem. Řízením osudu jsem na srazu ze základky
potkal poprvé spolužáka až po 25 letech. S hanbou přiznávám, že jsem musel použít větu: „A čípak ty
jsi?“
(mn)

KLIDNÉ PROŽITÍ
VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ
A BOHATOU POMLÁZKU
VÁM PŘEJE
Obecní úřad Hořičky.

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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