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TURISTICKÁ ZNÁMKA No.1505, HOŘIČKY - KOSTEL SV. DUCHA
Díky dominantnímu kostelu sv. Ducha jsou Hořičky vyhledávaným poutním místem. A tak
vznikl nápad, jak přispět k dalšímu zviditelnění obce a tím i ke zvýšení turistického ruchu.
Pan Luděk Rudiš zahájil jednání s firmou Turistické známky s.r.o. a následně předal žádost o
registraci včetně grafického návrhu turistické známky. Vlastní návrh a konečnou podobu
zpracoval pan Josef Kačer.
Co je turistická známka?
Kulatá vypalovaná plaketa, která slouží jako suvenýr a
současně je potvrzením o dosažení turisticky atraktivního
místa. Zároveň to je sběratelská hra. Pokud sběratel nasbírá
řadu deseti číselně navazujících kupónů (kupón je součástí
dřevěné známky) a zašle je do společnosti „Turistické
známky“, dostane premiérovou turistickou známku (pokaždé
jinou). Bližší informace můžete získat na internetu
www.turisticke-znamky.cz Při putování po České republice
zjistíte, že každé významné a pěkné místo už má turistickou
známku. Jedná se o hrady, zámky, horské vrcholy, chaty,
bojiště, historická města, církevní památky a jiné. Z nejbližších můžeme jmenovat např. Dvůr
Králové nad Labem (No.736), Českou Skalici (No.785) nebo Červený Kostelec (No.963).
Cena známky je 25,- Kč a můžete ji zakoupit na obecním úřadě, v prodejně potravin nebo
v hostinci na Hořičkách. Samozřejmě známka je vyhledávána sběrateli z řad turistů, ale lze ji
výborně využít i jako drobný suvenýr pro známé a příbuzné.
Poznámka redakce: Děkujeme všem, kteří se podíleli na realizaci tohoto projektu, zejména
pak panu Rudišovi a panu Kačerovi. Bez jejich výrazné iniciativy by se celá akce
neuskutečnila.

ŽIVOTNÍ VÝROČÍ:
paní Klimešová Libuše, Křižanov
80 let
Přejeme životní pohodu a mnoho zdraví.
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SVATEBNÍ OBŘAD:
V obřadní síni obecního úřadu uzavřeli dne 22.12.2007 sňatek snoubenci
Aleš ZADINA a Ilona LAINOVÁ.

Do společného života přejeme novomanželům hodně zdraví, štěstí a životní pohody.

OKÉNKO ZŠ A MŠ HOŘIČKY: (převzato bez redakčních úprav)
Akce MŠ v listopadu a prosinci














Pro děti MŠ a žáky ZŠ probíhá 1x za 14 dní logopedie v budově školy.
V listopadu byl ukončen kurs plavání pro předškolní děti.
Uskutečnilo se vánoční fotografování dětí.
„ČERTOVINY“ – děti si užily písniček, tanečků a her v čertovském oblečení, vymýšlely
čertovská jména, zahrály si na peklo a dostaly od čerta malé dárečky.
Skupina malých hereček pod vedením p. Pacákové zahrála krásnou pohádku „O Růžence
a Kopřivěnce“ (pro MŠ a 1. stupeň ZŠ).
„Módní strašidlácká přehlídka“ – děti ve spolupráci s rodiči vymýšlely různé oblečky a
neobvyklé provedení pohádkových strašidýlek, což se jim k velké radosti povedlo.
Uskutečnil se výlet do Police N.M. – do Muzea Merkuru, kam jsme se vydali společně s
dětmi z MŠ Červená Hora a s prvňáky z naší školy. Tam děti poznávaly, jaké úžasné věci
se dají za stavebnice Merkur postavit a měly možnost si také vše na místě vyzkoušet.
Při prosincovém odpoledni se sešli v MŠ rodiče dětí a společně ozdobili vánoční
stromeček krásnými papírovými ozdůbkami. Poté poseděli nad čajem, kávou a cukrovím
při písničkách a koledách, které děti svým rodičům zazpívaly. A už zbývá jen velké
očekávání, kdy k nám zavítá Ježíšek a pod stromeček nám nadělí.
Před vánoci v podvečerních hodinách jsme se vydali do ZOO ve Dvoře Králové, kde
jsme se chtěli podívat na vánočně vyzdobenou ZOO, shlédnout ozdobené vánoční
stromečky dětmi z různých škol a navštívit některá zvířátka v pavilonech. V doprovodu
rodičů i prarodičů se dětem výlet moc líbil a zajisté si odnesly nové poznatky a krásné
zážitky.
Děti vyráběly a roznášely vánoční přáníčka.
Jaroslava Žďárská

Činnost ZŠ v listopadu a prosinci
 Představení Maryša pro 2. stupeň (Divadlo jednoho herce z Hradce Králové).
 Uskutečnili jsme sběr starého papíru, jehož výtěžek bude použit občanským
sdružením „Naše škola Hořičky“ na financování dalších aktivit dětí a na nákup cen pro
žáky.
 Ukázka dravců a sov paní Mazuchové včetně letových ukázek po třídě.
 Projekt „Jablíčkový týden“ pro 1. stupeň.
 Mikulášská nadílka - žáci 9. ročníku při této již tradiční akci navštívili žáky 1. stupně a
provedli „kontrolu chování“.
 V rámci volby povolání si naši deváťáci zajeli do Náchoda na výstavu středních škol.
 Představení „S flétnou kolem světa“ nám ve škole sehrál pan Bruner z Hradce Králové.
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 „Barevné sněhánky“ - hudebně-taneční vystoupení Taneční školy Bonifác ve Rtyni v
Podkrkonoší.
 Velká vánoční akce s názvem „Sejdeme se u stromečku“ (akce byla zveřejněna v
Náchodském deníku v pondělí 17.12.).
pozn. Budeme velice rádi, pokud nám napíšete své názory, postřehy či připomínky k této
akci (pište na e-mail: skolahoricky@seznam.cz). Předem moc děkujeme.
 Naši deváťáci navštívili Úřad práce v Náchodě, kde opět v rámci volby povolání dostali
nejaktuálnější informace z trhu práce.
Mgr. Karel Dvořáček

Poslední listopadový týden na 1. stupni základní školy probíhal „JABLÍČKOVÝ TÝDEN“.
Děti nosily různé odrůdy jablek, ze kterých byla uspořádána
výstavka s odbornými popiskami. Poté proběhla ochutnávka
jednotlivých odrůd. Nejvíce všem chutnal Šampión. Při vyučovacích
hodinách děti vymýšlely pohádky, básničky, popisy jablíčkových
postav, kreslily obrázky na tato témata a vyráběly jablíčkové
svícny. S jablíčky jsme počítali i v matematice a objevovala se i v
ostatních předmětech. Na závěr si každá třída vyzkoušela své
kuchařské umění na svých originálních receptech (saláty, kompoty,
štrúdl, jablíčka v županu, křížaly, pudink, jablíčkové srdíčkové
dortíky) a na společném setkání všech tříd jsme zhodnotili dětská
literární dílka, zazpívali jsme si písničky a zarýmovali. Celý
„Jablíčkový týden“ jsme zakončili společnou pohádkou.

Anička
Byla jedna Anička,
kupovala jablíčka.
Jednou je tam neměli,
bylo to tu neděli.
Anička jim řekla,
že se hrozně lekla.
Od té doby Anička
nekupuje jablíčka.
autor: Dominik Marek

učitelky 1. stupně

INFORMACE Z OBCE:
SVOZOVÝ PLÁN OBCE HOŘIČKY PRO ROK 2008

MĚSÍC

SVOZ 52x
ZELENÁ

leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec
Cena časové známky:

SVOZ 26x
ŽLUTÁ

SVOZ 13x
MODRÁ

SVOZ 21x
BÍLÁ

1,2,3,4,5
6,7,8,9
10,11,12,13,14
15,16,17,18
19,21
23,25,27
29,31
33,35
37,39,40
41,42,43,44
45,46,47,48
49,50,51,52,53

LICHÝ TÝDEN

Svozovým dnem je pondělí. Známky je možno zakoupit na obecním úřadě.
SVOZ 42x
ČERVENÁ

1,5
9
13
17
21
25
29
33
37
41
45
49,53

1,3,5
7,9
11,13
15,17
19
23,27
31
35
39
41,43
45,47
49,51,53

1991,-Kč
47,50 Kč/svoz

1282,-Kč
49,50 Kč/svoz

690,-Kč
53,- Kč/svoz

1066,-Kč
51,- Kč/svoz

Cena jednotlivé známky: 68,- Kč

PE pytel včetně svozu: 68,- Kč
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Křižanovský sbor dobrovolných hasičů pořádá
1. Českomoravský košt destilátů a likérů,
který proběhne 1.března 2008 na velkém sále v pohostinství na Hořičkách.
--- ZAHAJUJEME SBĚR VZORKŮ --Žádáme všechny příznivce hasičů a dobrých domácích nápojů, aby nás kontaktovali (p.Mencltel. 777 337 010, p.Možiš – tel. 732 191 411, p.Cejnar – tel. 775 673 058). Pro vzorky Vám
dodáme neoznačené lahve (1 vzorek = 3 dcl). Vyhodnocení proběhne za účasti vyškolených
degustátorů.
Doprovodný program: moravská cimbálovka a krojovaní zpěváci, náchodská skupina
Klapeto, výstava proutěných a kožených výrobků, podkrkonošské paličkování a různé druhy
betlémů, přednáška o přípravě a naložení ovoce atd.
Celou akci podpoří svou účastí hejtman Královéhradeckého kraje a do koštu přislíbil i svoji
vlastní slivovici zvanou „Bradíkovice“.

FEJETON POD ČAROU:
VZPOMÍNKA NA KAPRY
S ohledem na roční období se dnešní téma evidentně netýká prosluněného italského ostrova
Capri, ale typicky české vánoční pochutiny. Cesta kapříků na sváteční stůl však bývá často
velmi klikatá a každý máme na konci jejich životních příběhů různé role. Úsměvné jsou
samozřejmě malé děti, které se s rybami teprve seznamují. Vznikající velká přátelství mnohdy
vedou k odstoupení od zabití nebo zablokují používání vany v koupelně přinejmenším do
Velikonoc. V tu dobu i kapr s nejmenším mozečkem začne tušit, že je něco špatně, dobrovolně
se otočí břichem vzhůru a vydá se, poněkud opožděně, do kapřího nebe. Role dospělých jsou
však již méně romantické. Otcové a dědové se chápou různých nástrojů a pomůcek, aby
připravili polotovar pro královny kulinářského umění. Maminky a babičky svou zručností
potom alespoň vylepšují poslední kapitolu kapříkova bytí.
Mé první setkání se sladkovodními mučedníky nastalo tedy celkem pochopitelně krátce po
svatbě. Kapr průkopník na mne čekal ve velké plechové vaně v místní Jednotě. Jako čerstvému
ženáči mi v žilách kolovaly geny lovce. Vyzbrojil jsem se paličkou na maso, prkénkem,
utěrkami, sadou nožů různých velikostí a kusými informacemi, které jsem pochytil
v autobusech a restauracích. Z nich mi bylo jasné, že laciné triky nepomohou. Přidržet kaprovi
hlavu pod vodou? Hloupost! Výkřiky: „Vzdej se!“, „Ruce vzhůru!“ jsou taky pěkná pitomost a
patří spíše do Četnických humoresek.
… No nakonec jsem ho udolal. Prozřetelně jsem svou premiéru odbýval na balkóně a stopy
zápasu byly velmi zřetelné. Snad proti všem přírodním zákonům byly v okruhu dvou metrů
samé šupiny, šupiny a zase šupiny. Po mnoha desítkách minut omývám ruce a snažím se
vydezinfikovat i své svědomí. V jedné míse odpad, ve druhé zmiňovaný polotovar, vcházím
hrdě do kuchyně pro pochvalu.
Následující Vánoce si raději dávám pauzu a využívám služby laskavé paní Volfové, která
v zadním traktu Jednoty se zručností kata Mydláře usnadňuje kaprům jejich odchod a brání je
před popravčími elévy jako jsem já. Léta však ubíhají a i já postupně získávám zkušenosti. Čas
vlastního aktu se zkracuje, rány jsou údernější a jistější, okolí zasažené šupinami se zmenšuje a
postupně se stěhuji přes prádelnu až do kuchyně. Doba se mění, a tak vloni jsme si nechali
kapra „zabít“ u stánku a předstírali jsme, že divadelní hře „Kterak kapr o život přišel“ věříme.
Letošní Vánoce jsme absolvovali již jen s nakoupenou polovinou kapra a obávám se, že se
blíží doba instantních kaprů v prášku nebo lahviček s kapří esencí.
Byl to sice boj, ale moji milí kapři, vzpomínám na vás rád.
(mn)
Redakční uzávěrka čísla je vždy k 20.kalendářnímu dni v měsíci.
Náklad tohoto vydání činí 210 ks. Výtisky jsou neprodejné a slouží k bezplatnému informování občanů obce.
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