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ŽIVOTNÍ VÝROČÍ:
Pichová Marie
Pichová Miroslava
Vojtěchová Drahomíra
Medková Marie
Janoušek Milan
Koza Vladimír

Hořičky
Chlístov
Hořičky
Hořičky
Křižanov
Hořičky

87 let
87 let
87 let
85 let
81 let
70 let

Přejeme životní pohodu a mnoho zdraví do dalších let!
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SLOVO STAROSTY - postřehy z oslav
V minulých dnech jsme oslavili 660 let od prvního písemného záznamu o naší obci, který je uložen
v Zemských deskách. Z průběhu oslav byly určité obavy, neboť předpověď počasí nebyla nikterak
příznivá. K naší velké radosti se počasí včas umoudřilo.
Vystoupení všech účinkujících byla hodnotná, zajímavá a upoutala pozornost návštěvníků. Mobilní
dechová hudba z České Skalice zahrála při vysvěcení obecní vlajky a obecního znaku a následně vyplnila
hudbou přestávky v programu. Manové Přemysla Otakara při svých bojových vystoupeních zcela zaujali
diváky a s velkou trpělivostí se věnovali dětem při soutěžích a projížďkách na koních. Libňatovští
ochotníci nám předvedli, že když se sejde několik obětavých nadšenců, je možné připomenout mladé
generaci zašlou slávu vesnických divadelních scén. Kdeže je sláva hořičských ochotníků, zůstala nám jen
divadelní opona a kronika. Milan a Pepa – trio rozpohybovali do tanečního rytmu malé i velké a o půlnoci
nechtěl nikdo opustit taneční parket.
Loutkové divadlo Kozlík přivezlo dětem zábavu a vzrušení, zda zvítězí dobro nebo zlo. Velikost loutek
a jejich provedení připomínalo známé kočovné loutkové divadlo Matěje Kopeckého z poválečných let.
Pro seniory bylo vystoupení Opočenky příjemně prožitým odpolednem při šálku kávy nebo sklenici piva.
Připomenu, že Hořičky ještě v roce 1950 měli svoji dvacetičlennou dechovou hudbu za řízení kapelníka
Karla Tučka. Velkým lákadlem byl silniční vláček, který neúnavně křižoval Hořičkami od desáté hodiny
dopolední až do půl páté. Poté, co povozil hudebníky, kteří svým vystoupením mimochodem plnili i
funkci živé reklamy, nastoupili do vagónků děti i dospělí a začal nekonečný maraton, při kterém se celá
souprava často otáčela na sotva uvěřitelných místech. Hudební skupina Caffe band uzavřela dvoudenní
program příjemnými melodiemi, které vnesly klid a pohodu do duší návštěvníků a zejména pořadatelů.
Děkuji všem nejmenovaným, kteří se podíleli na přípravě a průběhu slavnosti. Závěrem mi dovolte
vyslovit přání, když už máme vybudováno vhodné prostředí pro pořádání zábavných, společenský,
kulturních a sportovních akcí, snažme se jej více využívat. Nalezne se v naší obci několik dalších
obětavých nadšenců pro tyto aktivity s různými nápady a návrhy, aby se rozšířila řada těch stávajících?
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OSLAVY PODRUHÉ - postřehy pořadatele
Myslím si, že oslavy 660 let Hořiček proběhly ke spokojenosti všech zúčastněných, to znamená jak
diváků, tak i pořadatelů, ale nedá mně to, abych nepoukázal na arogantní chování některých spoluobčanů.
Při nedělním loutkovém představení, kdy děti spořádaně seděly na lavicích a všichni včetně dospělých
pozorně sledovali děj, ona žena se svým mužem usedli svým pozadím na stůl a nohy samozřejmě dali na
lavice. Jelikož přes ně nebylo dobře vidět na scénu, okamžitě to zaregistrovali všichni, kteří stáli za nimi.
Jelikož si nikdo nechtěl „dělat zlou krev“, tak jsem se tohoto úkolu ujal sám. Upozornil jsem je na
nevhodnost tohoto jednání a považoval jsem za věc vyřízenou. Normální člověk by se zastyděl, omluvil a
ihned zaujal normální pozici.
Bohužel v následujícím čase se nic nedělo. Asi po 3 minutách jsem se k dotyčné dvojici opět vrátil a
znovu požadavek zopakoval. Místo omluvy mě šokoval přístup této místní dámy: “Není vám to trapné?
Už mně to říkáte podruhé. Já si potom lavici po našich špinavých botách utřu ubrouskem.“
Neschopen reagovat na tuto arogantní odpověď, odešel jsem znechucen k ostatním vzadu, abychom mohli
pokračovat ve sledování děje, bohužel stále přes hlavy zmiňovaných spoluobčanů.
Za pořadatele Luděk Rudiš.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SLOVO STAROSTY - dodatek
Opět připomínáme, že je nutno třídit biologický odpad a roští na štěpkování.
Opět připomínáme, že do kontejneru na plasty nepatří textil, sklo a směsný komunální odpad.
Opět připomínáme, že do popelnicových nádob pro lehké plechové obaly nepatří zbytky traverz a těžký
kovový odpad.
V září bude zahájena výstavba chodníku podél silnice II /304 od budovy základní školy směrem k horní
bytovce – zhotovitel firma ŠPELDA s.r.o. se sídlem v Říkově.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

OKÉNKO ZŠ A MŠ HOŘIČKY: (převzato bez redakčních úprav)

více o škole na www.skolahoricky.cz

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Školní rok 2017/2018 jsme zahájili s počtem 120 žáků (což je o 3 žáky více než loni). Škola bude mít 8
tříd (pouze ve II. třídě bude spojený 2. a 4. ročník, ostatní ročníky budou v samostatné třídě). Personál
školy nezaznamenal žádnou změnu a bude fungovat ve stejném složení jako loni.
Do 1. třídy nám nastoupilo 15 prvňáčků a jejich třídní učitelkou je paní Mgr. Jana Neumannová. Na konci
roku odešlo na střední školy 15 deváťáků. Několik dětí ještě nastoupilo do jiných ročníků.
Letošní prázdniny se nesly ve znamení velkých oprav budovy 1. st. školy. Byla provedena až na pár
výjimek výměna všech oken včetně žaluzií v budově. Byly vymalovány třídy, družiny a další prostory. Do
dvou tříd byly zakoupeny nové skříně. Barevnou proměnou prošel i prostor školní jídelny. Něco se
odehrálo i v budově 2. stupně školy - bylo to malování ve třídě pro budoucí nové druhostupňáky.
V letošním roce bude ještě provedena výměna vchodových dveří jak do budovy 1. st., tak do budovy
mateřské školy.
MATEŘSKÁ ŠKOLA
Během letošním hlavních prázdnin byla školka v provozu do 14.7., poté byla 6 týdnů uzavřena a její
provoz byl obnoven 28.8. V červenci a na konci srpna navštěvovalo školku méně než 10 dětí, což
odpovídá dlouhodobých průměrům.
Školku bude letos navštěvovat 29 dětí (kapacita školky je 28 dětí, letos opět využijeme toho, že o jedno
místo se budou střídavě dělit 2 děti).
Personální obsazení školky nezaznamenalo žádnou změnu.
Během prázdnin byly vymalovány některé prostory školky. Úpravy však ve školce probíhaly i během
uplynulého školního roku (ti z rodičů, kteří školku pravidelně navštěvovali, si nemohli nevšimnout...).
Zápis pro školní rok 2018/2019 proběhne v první polovině května 2018 (přesný termín bude uveden s
předstihem na webu školy).
Mgr. Karel Dvořáček, ředitel školy
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KŘÍŽOVKA (minulé řešení: Jakoubková, Jindra, Kudera)
Tajenka – souvisí s letním obdobím

1

2

3

4

5

autor: Luděk Rudiš

6

7

8

9

10

12

13

14
Vodorovně:

A

A – druh papíru, zkr.
průmyslu mléčné
výživy, koryto, jak
(slovensky)
B – slavný mstitel,
MPZ Maďarska, velký
kus pole, iniciály
Oněgina, závod v
Trutnově
C – domácké mužské
jméno, 1.díl tajenky,
osobní zájmeno
D – povrchový důl,
zkratka akademie věd,
SPZ Topolčan, druh
hutního výrobku
E – čidlo zraku, 2.díl
tajenky, starý systém
rozvodu ventilů
F – divím se, chem.
značka bóru, čas,
ženské jméno
G – NPO, 3.díl
tajenky, město nad
řekou Hron

B
C
D
E
F
G
H
I
J
H – zaspím, 4.díl tajenky, domácky mužské jméno
I – stařec, krátké rozsvícení, výběrová (jednotka)
J – čerpati, natáčí (např. vlnu), sloní zub, žal

Svisle:
1 – předložka, spořitelnu, zkratka krajské správy
2 – román do kapsy, moje
3 – zahrada v Persii (v Širázu), chemická značka kyslíku, lyrická báseň
4 – chytiti
5 – SH, křičí, SPZ Havlíčkův Brod (obráceně), SPZ Brna města
6 – odstraňovat plevel, zkratka policie za totality, co (slovensky), LO
7 – květen, povést se
8 – donesl dovnitř, oslovuje zvláštním způsobem
9 – pečivo, druh masa
10 – minulý rok, něco rozmělní
11 – jak to že (slovensky), AŽ, mnoho jednotek hmotnosti
12 – stavba (německy), MPZ Itálie, spolek států, TB
13 – bratr Mojžíše (z bible), lehce
14 – druh látky (pro vyšívání), SPZ Rakovníku, mastná zemina (slovensky)
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KŘÍŽOVKA (minulé řešení: Příjemnou dovolenou občanům Hořiček)
Tajenka – příjmení našich současných nebo minulých spoluobčanů
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

autor: Luděk Rudiš

11
Vodorovně:
A – jméno Picassa, SPZ Semil,
cukrovka
B – plošná míra, pomoc (anglicky),
uléhám (první slabika krátce)
C – označení poloměru, tajenka,
předložka
D – model vozu Ford, Evropan,
chemická značka kyslíku, chráněný
strom, jednotka plošného obsahu
E – hodně, dělá kroky, něco
F – druh nábytku, otec, kus ledu
G – udržuj oheň, úrodné místo
v poušti, německé mužské jméno
H – ÍKA, RRA, strká
I – ukazovací zájmeno, označení
sovětské armády, výtěžek
z čerstvých bylin, opak rubu

A
B
C
D
E
F
G
H
I

Svisle:
1 – okrasné místo ve městě, pomstít
2 – přípravek k mytí motorů, opuchlina, předložka
3 – chemická značka bóru, tajenka, doklad k vycestování
4 – líný člověk, jméno papouška
5 – SPZ Olomouce, dřívější označení dráteníků (slovensky)
6 – MPZ Švédska, dá za peníze, opět
7 – tluče, malý indický automobil
8 – tajenka, lok
9 – citoslovce vysmívání, rivala, chemická značka hliníku
10 – tyč zvyšující sílu, zvířecí (vysoká zvěř)
11 – zkratka automotoklubu, cizí ženské jméno, druh sovy (s měkkým -i-)

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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