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ROČNÍK : X

březen 2009

Členové SDH Hořičky
provedou v sobotu dne 18.4.2009

sběr železného šrotu
v místních částech Hořičky, Chlístov, Nový Dvůr
Šrot připravte na obvyklá stanoviště, avšak těžší nebo objemnější věci ponechte
raději za plotem nebo pod dohledem, aby předčasně neskončily na nesprávném
vleku.

ŽIVOTNÍ VÝROČÍ:
Jirousková Eva, Křižanov
Žďárský Jiří, Hořičky
Mocová Libuše, Hořičky

70 let
82 let
83 let

Přejeme životní pohodu a mnoho zdraví do dalších let!

OKÉNKO ZŠ A MŠ HOŘIČKY: (převzato bez redakčních úprav)
„Ledová Praha“ byla opravdu ledová
Tak jako každý rok, i letos se zúčastnili zájemci z 8.a 9. ročníku
akce Ledová Praha. Jde o ojedinělou příležitost, kdy jednou
v roce, v době pololetních prázdnin, mohou žáci ze základních
škol a děti z dětských domovů pobýt v Praze a navštívit řadu
kulturních památek zdarma či za velmi výhodnou cenu.
V pátek 30. ledna odjelo 19 žáků a 3 paní učitelky z České
Skalice vlakem na Hlavní nádraží v Praze. Nejprve jsme se
ubytovali v hostelu poblíž Vltavy a odložili nepříjemně těžká
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zavazadla. Již nalehko jsme se vrhli do víru velkoměsta. Navštívili jsme výstavu Republika
v Národním muzeu s unikátním originálem Mnichovské dohody, prošli se po Václavském a
Staroměstském náměstí, s židovskou kulturou jsme se seznámili ve Španělské synagoze a
přes Ungelt jsme doputovali do nového obchodního centra Palladium.
Po nákupní anabázi jsme se vydali kolem Obecního domu zpět na Václavské náměstí. Den
jsme zakončili v paláci Flóra. Kdo chtěl, navštívil filmové představení v Imaxu (formát 3D)
a hurá zpět na ubytovnu. Sprcha a řízek od maminky přišel opravdu vhod.
V sobotu jsme zahájili program na Karlově náměstí v Novoměstské radnici, kde je dočasně
instalována okouzlující výstava Fimfárum. K vidění jsou nejen loutky a kulisy
z animovaných pohádek, ale návštěvníci se mají možnost seznámit i s postupem, jak film
vzniká.
Odtamtud jsme se tramvají přemístili k Pražskému hradu. Po obligátním fotografování
s kamenně se tvářící hradní stráží, jsme se naplno věnovali prohlídce Hradu. Někteří
navštívili výstavu Prokletí zlata Inků, prošli jsme se Zlatou uličkou, nahlédli jsme do
prostor Starého paláce, Jiřského kláštera, postáli jsme nad hroby našich panovníků
v monumentálním chrámu sv.Víta.
Na hradních nádvořích nám Ledová Praha opravdu připomněla, že své jméno nemá jen tak
pro nic za nic. Celí zmrzlí jsme využili služeb MHD a dojeli na Zličín. Pozdní oběd v Ikea či
nákupy v okolních obchodních domech nás příjemně rozehřály.
Z Prahy jsme odjížděli v neděli dopoledne a už se těšili na teplo domova a nadcházející
jarní prázdniny.
(if)
Velká zeměpisná soutěž
V pondělí 23.2. odpoledne proběhla na naší škole Velká zeměpisná soutěž o ceny s
podtitulem Česká republika a Evropská unie. Akce se zúčastnilo 21 soutěžících ze 7. - 9.
ročníku. Žáci se rozdělili do tří skupin a soutěžili ve třech etapách. První etapa prověřila
jejich dovednost vyhledávat informace na internetu ( členství v EU, struktura EU a
symbolika), druhá se týkala práce s mapou a třetí sondovala znalosti o Evropě. Na prvním
místě se umístila Veronika Kopecká, na druhém Pavel Falta a o třetí místo se dělila Marie
Hanušová a František Falta. Hodnotné ceny poskytla nadace OS „Naše škola - Hořičky“.
( if)
Karneval v MŠ
Taky jste byli na maškarním karnevale? My ano. To byste nevěřili, jak jsme se těšili a
nemohli se dočkat. Ve školce se totiž konal karneval. Rodiče spolu se svými dětmi
připravili krásné masky pohádkových postav- jako např. čaroděje, princezen, zvířátek,
rytířů, klauna, ale i indiána a vojáka. A už se mohlo začít – tedy pohádkově. A tak jsme
také pokračovali – hledali jsme totiž princeznu, která se chtěla vdávat. Dávala princům
úkoly a hádanky, které měli splnit. Teprve poté si vybrala ženicha a konala se svatba. Tak
se tancovalo a řádilo, zpívalo, až nás to docela unavilo. Už jsme se těšili na dobrý oběd a
do postýlek. Určitě se nám bude něco pohádkového zdát....
učitelky MŠ
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OSTATNÍ:
VELIKONOČNÍ DÍLNA
PRO DĚTI A JEJICH RODIČE, PRARODIČE A PŘÁTELE NAŠÍ ŠKOLY
Rádi bychom podpořili akci, kterou pořádá Hospic Anežky České v Červeném Kostelci.
Jedná se o prodejní velikonoční výstavu. Naše děti s Vaší pomocí budou vyrábět výrobky s jarní
tematikou. Vaše návrhy a náměty jsou vítány.
Chceme Vás poprosit o shromažďování přírodního materiálu na výrobky (vejdunky, březové
a vrbové větvičky, mech, zimostráz, mašličky, peříčka, lýko, korálky a podobně).
Výrobky odvezeme do Červeného Kostelce, kde si je mohou koupit návštěvníci při prohlídce
výstavy. Výtěžek bude věnován na podporu pacientů Hospice. Tímto bychom rádi děti vedli k
pomoci lidem, kteří ji potřebují.

Těšíme se na setkání s vámi a vašimi dětmi v úterý 24. 3. 2009
kdykoliv od 13.30 do 16.30h (budova 1. stupně ZŠ Hořičky)
•
•
•

místo konání výstavy:
termín:
otevírací doba:

PEČOVATELSKÝ DŮM U JAKUBA
30.březen - 12.duben 2009
pondělí – pátek
13.00 – 17.00 hod
sobota – neděle
9.00 – 17.00 hod

V sobotu 4.4.2009 a v neděli 5.4.2009 proběhne ukázka výroby a prodej výrobků z pediku
paní Annou Gabrielovou z Hořiček. V sobotu 4.4.2009 proběhne ukázka výroby a prodej
výrobků ze slaného těsta paní Jiřinou Vyčichlovou z Velkého Poříčí.
VŠICHNI JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI

KONTEJNERY NA SKLO
Střepy přinášejí štěstí, ale někdy také plno starostí. Běžný občan obvykle nemění svépomocí
čelní autosklo na svém plechovém miláčkovi. Pokud již tato politováníhodná situace nastane,
věřte, že je rozumnější ponechat rozbité sklo k ekologické likvidaci ve specializovaném
servisu, než ho vláčet k našim kontejnerům na sklo. Závěr? Prosím, neodkládejte autoskla ke
kontejnerům!
Jestliže již vzala za své větší tabule skla (např.okenního), překonejme prosím přirozenou
touhu anonymně odložit tabuli skla pod rouškou noci ke kontejneru. Poryv větru nebo bota
nerozumného šprýmaře dokáží divy a z jedné velké tabule se rázem stává mnoho malých
tabulek. Závěr? Prosím, ušetřete chodidla našich dětí, polštářky na tlapkách psů a koček,
pneumatiky automobilů a větší tabule upravte na menší kousky ještě v bezpečí Vašeho
pozemku.
Děkujeme za hezčí a bezpečnější okolí kontejnerů.
(mn)
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FEJETON POD ČAROU:
ZDRAVÝ SELSKÝ ROZUM
Toto téma mne napadlo, když jsem ve zprávách zaregistroval informaci, že by v dohledné
době měli všichni výrobci mobilních telefonů začít vyrábět přístroje připojitelné na jednu
univerzální nabíječku. Sláva! Zdravý selský rozum; ten, který dostával v posledních
desetiletích tolik na frak, se začíná opět prosazovat. On totiž počet vyrobených telefonů a
samozřejmě i nabíječek je závratný. Počet obměněných telefonů a tedy vyřazených nabíječek
je ještě závratnější. Co s nimi? Naivní by byla myšlenka, že stačí vzít odloženou černou
krabičku s kabelem, pohodit ji na hnojiště nebo zakopat do kompostu a je po starostech. Jednou
za tři roky ten kompost pěkně přeházíme, zjistíme, že k žádnému rozkladu nedošlo a problém
přetrvává.
Z pohledu republikového, kontinentálního nebo celosvětového bych asi uvítal jednoho
z protagonistů seriálu Návštěvníci. Tajemný, chytrý a rozvážný CML – centrální mozek
lidstva. Ono by to v něm občas zarachotilo a pak by pravil: „Lidi, neblbněte! Proč tisknete tuny
letáků, které hned u schránky házíte do bedny na odpad? Proč přes půl světa dovážíte česnek?
Proč vyléváte mléko na ulici? Vy si neumíte zpracovat odpad sami ve svém státu nebo
světadílu? Kde jsou ty vaše zlaté, české ručičky? Proč vyvážíte plastové lahve do Číny, aby se
vám z nich vrátili růžoví, zdraví škodliví delfíni jako hračka do vany pro vaše děti? Jste prdlí?
Běžte s takovým rozumem do háje!“ Obávám se, že by množství otázek mohlo způsobit jeho
přehřátí a totální výpadek.
A tak nám nezbývá, než si ten zdravý selský rozum začít pěstovat každý sám v sobě. Není
to nic složitého a výhodou je, že zdravým selským rozumem se může poměrně rychle nakazit
velká skupina lidí. Tak například takové vybité baterie. Zkusili jste si někdy spočítat, kolik jich
ve své domácnosti používáte? Je to k nevíře, ale málokomu se podaří dostat pod číslo 10. No a
když přestanou hodiny tikat, ovladač ovládat a přehrávač přehrávat, nastane zásadní otázka:
„Kam s nimi?“ Sáhněme si každý do svědomí. „Vždyť ta baterie je tak maličká, hodíme ji do
koše, potom do popelnice a oni ji ti Pedersenovi hoši někam odvezou.“ No právě! Někam!
Plíživý alibismus nám našeptává: „Nestarej se! Vždyť to tak dělá každý! Všude se válí tolik
toxickýho bordelu, že se kvůli jedný baterce svět nezboří. Helmuti to sem vozí po kamiónech a
nikdo s tím nic nedělá.“ Ano, to je také názor. Druhá strana mince však říká: „Nebudu takové
čuně! Kdyby to takhle udělal každý, tak v okolí skládek brzy porostou zmutované jabloně,
které budou mít ve slupkách plodů vyleptaný nápis VARTA, nebo topoly, v jejichž kůře se
zaskví slogan „Duracell – vydrží 100x déle“. Vždyť mi ruce neupadnou.“ A tak jsem začal
selsky uvažovat. V každém obchodě s elektronikou nebo v supermarketu mají krabice na
použité baterie. A pokud zrovna nejdu na nákup a mám nutkavou touhu ekologicky zlikvidovat
baterie, vozím je do naší firmy, kde je po nějaké době hromadně necháme odvézt. Zprvu jsem
se cítil trochu blbě, jako že jsem trochu jiný, ale zdravý selský rozum mne ukecal. Stejně tak na
mne zatlačil, když odnáším PET lahve do kontejneru. Známe to všichni. Lahve sešlápneme,
dáme do igelitky, která je zrovna po ruce a šup s tím do žlutého chřtánu. A selský rozum mi
zase našeptává: „Neblbni. Necpi to tam i s tou igelitkou! Co s nimi mají v třídírnách pořád
dělat? Vezmi si ji pěkně zpátky a příště ji zase naplníš.“ Opět jsem tedy překonal ten divný
pocit, že se trochu odlišuji a nechal jsem se ovládnout zdravým selským rozumem. A dělám to
ne proto, že musím, ale že chci.
A co vy? Patříte také už mezi ty „trochu jiné“ nebo jste se právě nakazili?
(mn)

Redakční uzávěrka čísla je vždy k 20.kalendářnímu dni v měsíci. Připomínky, náměty nebo Vaše názory lze
předat na OU, nebo zasílejte e-mailem na adresu lorenc@seznam.cz (jl), neumann.milan@seznam.cz (mn).
Náklad tohoto vydání činí 210 ks. Výtisky jsou neprodejné a slouží k bezplatnému informování občanů .
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