HOŘIČSKÝ ZPRAVODAJ
OBECNÍ ÚŘAD HOŘIČKY
www.horicky.cz

ROČNÍK : XII

listopad 2011

ŽIVOTNÍ VÝROČÍ:
Drtinová Sylvie
Šolcová Vlasta

Chlístov
Hořičky

83 let
80 let

Přejeme životní pohodu a mnoho zdraví do dalších let!

UPOZORNĚNÍ – ŽÁDOSTI O VYDÁNÍ OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ
Pokud máte doma dospívajícího adepta na občanský průkaz
nebo se přiblížilo ukončení platnosti průkazu vašeho,
zbystřete!
Vzhledem k „technologické odstávce systému občanských
průkazů“ můžete využít pohodlí matriky našeho obecního
úřadu k podání žádosti již jen do 30.11.2011. Po tomto
datumu vám nezbude nic jiného, než nastoupit do autobusu, nebo vytáhnout z garáže auto
připravené na zimní sezónu a vypravit se na Městský úřad Náchod. I tam je ovšem termín
omezený a to do 14.12.2011. Další šance bude až po Novém roce! Jestliže si myslíte, že
„ouředního šimla“ doběhnete a požádáte o vydání nového občanského průkazu ještě na
Hořičkách a to ve lhůtě delší než 2 měsíce před ukončením jeho platnosti, ošklivě se mýlíte.
Šiml zařehtá, žádost sice přijme, ale vás to bude stát správní poplatek rovných 100,- Kč.
(mn)

SBĚR STARÉHO PAPÍRU!
Škola organizuje tradiční sběr starého papíru od 7.11. do 10.11.2011 (odvoz v pátek
11.11.2011 ráno). Papír můžete v uvedených dnech nosit do obou budov školy (od 6,30 h
do 15,30 h do budovy 2. stupně školy a od 6,30 h do 17 h do budovy 1. stupně školy a MŠ).
Sbíráme noviny, časopisy a směs letáků, ostatní sběr.
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ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
Srdečně Vás zveme na rozsvěcení vánočního stromu, které
se bude konat v pátek 25.11.2011 v 16:15 u budovy
obecního úřadu.
Hudební vystoupení zajistí žáci naší základní školy.
Předesíláme, že letos se bude jednat o pravé české
koledy, které můžeme zapět společně se školáky.

P.S. Přijďte pobejt…
Pro velký úspěch se bude opět podávat horký čaj a vánoční perníčky!

(mn)

BARUNČINA VYHLÍDKA
Množství pěších turistů, cyklistů i příjemné prostředí zrekonstruovaného penzionu, to vše
nám vnuklo nápad a po delších přípravách můžeme slavnostně zvolat: „Tak se nám
„Barunka“ dočkala!“ A čeho? Podařilo se nám zajistit nafotografování panoramatického
výhledu, výrobu panelu i jeho usazení. A tak se od začátku listopadu můžeme společně
těšit, při dobré viditelnosti, nejen z krásného výhledu, ale zároveň i z profesionálně
popsaných kopců, kopečků, dolíků, měst i vesnic.

Dodavatelem fotografování i panelu byla firma Foto Semerák z České Skalice. O odborné
kvalitě vypovídá fakt, že tato firma dodává orientační panely a fotografie např. pro ZOO ve
Dvoře Králové nad Labem. O lidském rozměru pana Semeráka potom svědčí kniha „Afrika
v srdci Evropy“ s vlastnoručním věnováním (jeho i paní ředitelky ZOO – autoři knihy),
kterou nám předal společně s panelem. Knihu jsme postoupili naší knihovně, paní Kuderová
ji pečlivě obalila a všichni máme možnost si ji vypůjčit. A věřte mi, stojí to za to.
(mn)
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POZVÁNKA DO LOUTKOVÉHO DIVADLA
 Boučkovo loutkové divadlo v Jaroměři
neděle 13.listopadu ve 13:30 a 15:00 hod
ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA
 Loutkové divadlo Maminy, Jaroměř
pátek 11.listopadu v 16:30 hod
POHÁDKA O ČERVENÉ KARKULCE
O VELIKÉ ŘEPĚ
pátek 11.listopadu v 18:00 hod
MALÁ INDIÁNSKÁ POHÁDKA
ČERNOUŠEK A LEV
OKÉNKO ZŠ A MŠ HOŘIČKY:

(mn)

(převzato bez redakčních úprav)

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Drakiáda
Vítr draky prohání
nad polem i nad strání.
Ve větru se zamotali,
ocasy si zpřetrhali.

Dva teď střemhlav letí k zemi,
jenom ti dva mezi všemi,
co se nejvíc honili,
ze všech nejhůř skončili.

Tak přesně v duchu této dračí básničky probíhalo jedno říjnové odpoledne v naší škole.
Stejně jako už několik let nazpět, se opět sklonili děti, maminky, tatínkové i babičky nad
laťkami, barevnými papíry, provázky i mašličkami, aby společnými silami, s kupou
zručnosti a fantazie, vyrobili draky, kteří budou nejen krásní, ale budou, pokud to jen trochu
půjde, i létat. Šikovné ruce všech je vykouzlily opravdu pěkně. Někteří měli nejen zajímavé
obličeje a mohutné ocasy, ale mohli jsme vidět i dráčka - autíčko.
Po vyhodnocení vlastnoručně vyrobených draků jsme se vydali na fotbalové hřiště, kde se
mělo teprve ukázat létací umění našich draků. Měli jsme štěstí. Po několika dnech sice
slunečných, ale bezvětrných, nám v náš den D skvěle foukalo. Draci nám začali vylétávat z
rukou, aniž bychom to vůbec chtěli. Někteří draci vzlétli tak vysoko, že byli sotva vidět.
Musíme ale přiznat, že to byli draci vesměs koupení. Draci vlastnoručně vyrobení sice
vzlétávali jen do výšek lehce nad hlavou a většina z nich nepřežila bez úhony, ale přesto
jsme na ně byli patřičně hrdí.
Letošní drakiáda se vydařila a my se těšíme na tu příští. To už budeme jistě lépe vědět jak
na správné vyvážení draka a možná naši draci vyrobení budou směle konkurovat i těm z
čínské provenience.
Jak jsme si povídali s rodilým Angličanem (1. stupeň)
V pondělí 19. září nám začala hodiny angličtiny docela netradičně. Do třídy totiž nepřišla
jen paní učitelka, ale i zcela neznámý mladík. Když nás pozdravil s pravým anglickým
přízvukem „Hello“, poznali jsme, že to asi bude pravý Angličan. Podali jsme si ruce a
navzájem se představili.
Zjistili jsme, že se jmenuje Clif, je mu 25 let, pochází ze Southportu - města, které leží
blízko Liverpoolu, pracuje v hotelu jako manažer a má rád kočky a psy. Pak nám vyprávěl,
jak v Anglii slaví Vánoce, Velikonoce a Helloween. Sami jsme se ho ptali, co rád jí, dělá, a
jak to vypadá v anglické škole. Někteří z nás se ptali a povídali si s Clifem bez ostychu, i
když jsme chyby dělali. Někdo se přece jen trošku bál, ale všem to líbilo a těšíme se, že si s
Clifem popovídáme příští rok opět. Slíbil nám totiž, že za námi do školy přijde nejen na dvě
hodiny jako letos, ale rovnou na celý den. (To už budeme zase o něco chytřejší a půjde nám
to ještě lépe než letos.)
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Pohár starostů
Mimořádného úspěchu dosáhla naše škola v Náchodě - Bělovsi, kde se konal 29.9.2011
"Pohár starostů". Jedná se o dopravní soutěž s těmito disciplínami : jízda zručnosti, jízda na
dopravním hřišti a testy z dopravních předpisů.
Naše čtyřčlenné družstvo složené z žáků 5. třídy - Kateřiny Galuščákové, Terezy Vikové,
Hynka Pacáka a Aleše Borůvky se umístilo na krásném 5. místě z celkového počtu 29
družstev. Všem blahopřejeme.
Beseda s tiskovou mluvčí Policie ČR
Ve čtvrtek 20. října naši školu navštívila mluvčí Policie ČR. S dětmi si nenásilnou formou
povídala o bezpečnosti nejen na silnici. Formou pohádek se děti naučily, jak se chovat v
různých situacích, které je mohou potkat v běžném životě.
Nakonec si mohly vyzkoušet policejní čepice i odznak a zeptaly se, co je zajímá.
učitelky 1. stupně

Streetballový turnaj pro žáky 2. stupně
Za opravdu exkluzivního počasí (na konci září) se uskutečnil 2. ročník streetballového
turnaje smíšených dvojic. Přihlásilo se celkem 16 týmů, které starostové tříd rozlosovali do
čtyř základních skupin. Nejprve se odehrály zápasy v základních skupinách. Vždy dva
nejlepší týmy ze skupiny postoupily do play off. Zde nejprve proběhly doprovodné
dovednostní disciplíny - točení míčem na prstě na čas a střelba na koš. Vítězem v první
disciplíně se stal Jiří Mareš s časem 4,42 s a vítězkou druhé disciplíny byla Nikola
Sychrová se 3 vhozenými koši z 5 pokusů. Poté začaly souboje play off. Bojovnost, napětí,
obrovské sportovní nasazení - atmosféra hodná školního turnaje. Všechny týmy byly velmi
vyrovnané a diváci viděli skvělé výkony. Na třetím místě se umístila Anežka Faltová
(9.ročník) a Martin Vondráček (9.). Druzí skončili Larissa Boekhout (8.) a Jirka Lazarik
(9.). Prvenství po urputném finálovém souboji obhájila Anežka Faltová (8.) a Láďa Marek
(9.). S modrou oblohou nad hlavou a se sportovním duchem v těle jsme prožili krásné dvě
odpoledne. Fotografie z turnaje najdete ve fotogalerii stránek školy, více na blogu:
streetball-horicky.blog.cz.
sportovní komise 2. stupně
______________________________________________________________________________________________________________

FEJETON POD ČAROU:
Výměnný obchod
Celý svět s obavami sleduje kotrmelce okolo dluhové krize a euroskeptici či kritici eura
ve skrytu duše jásají. Někde se nahlas a někde zatím potichu mluví o návratu národních
měn. Začínám mít ale obavy, abychom při ovládání stroje času, který by nás měl vzít o
několik let nebo desetiletí zpět, vlastní blbostí nenastavili výrazně jiné hodnoty. Mohlo by
se nám lehce stát, že se vrátíme do doby, kdy se obchod řídil jednoduchými pravidly: mám
v sýpce obilí, trochu ho vyměním za plátno nebo konev mléka. Chtěli byste na oslavu
narozenin bečku piva? Není nic jednoduššího, než vzít dřevěný tlouk a z mléka si utlouci
nějakou tu kostku másla. Zřejmě se po něm bude moci utlouci nějaká hospodyňka, která ho
ráda s vámi smění za zmiňovanou bečku. Pravda, tento obchod zčásti rozezlí hospodáře,
jenž o pivo přišel a hbitě bude měnit dřevěný kolovrat za karabáč, kterým nehodnou
manželku trestat bude hodlati.
Musím se na tu dobu nějak připravit, a tak mám v záloze již několik „ceníků“. Vyměním
plechovku Luxolu za ojetou zimní pneumatiku nebo pečenou bábovku za dva smažené
řízky.
(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.

© OBECNÍ ÚŘAD HOŘIČKY

4

