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ŽIVOTNÍ VÝROČÍ:
Chlístov
Hořičky
Hořičky
Křižanov
Hořičky

Dušková Eva
Žďárský Jiří
Eflerová Ludmila
Tučková Irena
Hlaváč Stanislav

89 let
86 let
83 let
82 let
70 let

Přejeme životní pohodu a mnoho zdraví do dalších let!

OMLUVA
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Po dlouhé době zavítal do redakce, resp. do obecní
matriky, tiskařský šotek a v minulém zpravodaji na to
doplatila rodina Pállova.
Správné znění popisu fotografie z vítání občánků zní:
Václav a Miluše Pállovi, syn Jiří.
Kromě omluvy tak otiskujeme fotografii znovu, což
by mohla být dostatečná satisfakce, protože to se ještě
žádnému páru nebo miminku za celou dobu existence
Hořičského zpravodaje nepodařilo.
Šotka zároveň prosíme, aby se na několik příštích let
přestěhoval do některé konkurenční redakce.
(mn)

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

více o škole na www.skolahoricky.cz

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ledová Praha 2013
Zdrávi došli! Tedy spíš dojeli naši žáci z osmé a deváté třídy domů z akce Ledová Praha, která se konala
již tradičně v době pololetních prázdnin. Unaveni sice, ale plni dojmů a zážitků. K těm "nej" patřila
exkurze do České televize. Kdo z nás by si pomyslel, že uvidíme "naživo" Martina Dejdara při natáčení
silvestrovského Koktejlu! Byl dokonce tak hodný, že se společně s námi před budovou ČT i
vyfotografoval. Některá děvčata kvůli tomu nemohla ani usnout! I zpěvák Jiří Korn nám hezky odpověděl
na pozdrav.
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Po těchto úvodních "peckách" jsme pak pokračovali do Národního muzea na výstavu Monarchie,
dozvědět se něco více o období, kdy se ještě ve škole klečelo na hrachu, či na polínkách. Auvajs!
Sobotní ráno pak patřilo kultuře. Knihovna ve Strahovském klášteře byla ohromující a nádherná, návštěva
Hradu pak tradičně opravdu ledová, jako každý rok jsme pořádně vymrzli. Prohlédli jsme si Vladislavský
sál, kde v březnu proběhne inaugurace nového prezidenta republiky, Baziliku svatého Jiří i Zlatou uličku.
Večerní procházka Prahou pak vše korunovala a již teď se těšíme na příští rok, naše milá stověžatá matko
měst!
Mgr. Věra Šintálová

Hurá, půjdu do školy!
"Hurá, půjdu do školy, vzali mě, bude ze mě školák!“ Radovaly se děti, když úspěšně prošly zápisem.
Zato rodiče si povzdechli, některé mamince možná tajně ukápla i nějaká ta slzička, když si uvědomila, jak
to rychle uteklo. Vždyť včera měli doma ještě malé roztomilé miminko a dnes už je to téměř školák.
A jak na celou záležitost pohlížíme my, učitelky ve školce? Víme, že pro děti zápis znamená takovou
první životní maturitu, a tak jsme se celý rok snažily děti naučit všechno, co budou k zápisu potřebovat.
Učily jsme děti počítat, rozeznávat pravou a levou stranu, vypravovat příběhy. Procvičovaly jsme
výslovnost, hrály různé hry se slovíčky, cvičily paměť básničkami.
Někdo se učil správně držet tužku. Často jsme si hráli na malíře a vytvářeli spoustu zajímavých obrázků.
Některé z nich si ostatně můžete prohlédnout, když jdete k lékaři, nebo do obchodu na nákup.
Velkým úskalím pro některé děti bylo naučit se vázat kličku, tedy umět si zavázat třeba boty. Víme, že v
dnešní době tento nedostatek nahradí tzv. sucháče, tedy boty na suchý zip, ale vázání uzlů a kliček se děti
stejně v životě nevyhnou a dřív či později se to doučí.
Ve školce jsme samozřejmě prováděli i různé pohybové aktivity, aby naši svěřenci správně rostli, správně
dýchali, aby dokázali třeba házet a chytat míč nebo udělat kotrmelec.
Bylo toho spousta, co jsme s dětmi dělaly a doufáme, že si ze školky odnesou hodně pozitivního, jak
znalosti, tak i různé dovednosti. Před zápisem děti ve školce dostaly malé vysvědčení – certifikát
předškoláka, aby i maminky a tatínkové věděli, jak na tom to jejich dítko je.
Přestože nám učitelkám je trochu líto, že nám děti odcházejí, přejeme jim hodně úspěchů ve škole i v
životě. A jsme moc rády, když si na nás vzpomenou a přijdou se pochlubit prvními úspěchy, prvními
jedničkami, které ve škole získají. Moc nás potěší, když nás slečny a pánové na ulici pozdraví a třeba i
coby dospělí řeknou: „Paní učitelko, já na vás vzpomínám, jak jste nás učila třeba vázat tu pověstnou
kličku.“
Zdena Řezníčková, učitelka MŠ

Pozn.: výsledek zápisu do ZŠ pro školní rok 2013/2014
Celkem by do budoucí první třídy mělo nastoupit 17 dětí (z toho 7 chlapců a 10 dívek) - z naší školky
přijde 7 dětí, zbytek tvoří děti z jiných školek.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PROSBA
Okolí 1.stupně základní školy (a samozřejmě mateřské
školky) začíná trápit jeden nepříjemný nešvar. Kupodivu
nebudu na tomto místě psát ani o cigaretových vajglech,
ani o odhozených slupkách od pomeranče nebo PET
lahvích, ale život dětem komplikují, ne-li ohrožují, motorizovaní rodiče. Chápu, že postel je po ránu tak příjemně
vyhřátá; rozumím tomu, když se člověk musí vrátit od
auta zpět domů pro zapomenuté, důležité dokumenty. Už
ale příliš nerozumím tomu, proč chybějící minuty nebo
vteřiny dohánět právě u budovy školy. Pospíchající rodič
ve zpětném zrcátku kontroluje zamilovaným pohledem
své dítě a věří, že bude celý den v dobrých rukách. Zvíří
prach a ujíždí kvapem od školy. Jen těsně mine skupinku
jiných dětí, které si povídají o blížících se prázdninách.
Uf, dnes to dobře dopadlo. A co příště?
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(mn)

PROJEKT „Čistá obec, čisté město, čistý kraj“
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

V únorovém vydání zpravodaje jsme otisknuli článek, který se týkal nápojových kartonů. Zveřejněné
informace mnohé z vás zaujaly, a protože máme v záloze obdobný materiál (tentokrát ovšem o jiné
surovině, o skle), předkládáme vám ho s nadějí, že si i tento najde své vděčné čtenáře.
Sklo, které se v domácnostech stává odpadem, jsou
převážně lahve od nápojů, zavařovací sklenice nebo rozbité
skleničky. Pro uložení těchto odpadů je šikovným řešením
plastová nebo kovová krabice, či kbelík i pevnější taška.
Místem, kde budete doma uchovávat tříděný skleněný odpad
před odnesením do kontejneru, může být komora či sklep.
Sklo se vhazuje do zeleného nebo bílého kontejneru. Pokud
jsou k dispozici oba, je důležité třídit sklo i podle barev. Do
zeleného kontejneru můžeme vhazovat barevné sklo,
například lahve od vína, alkoholických i nealkoholických
nápojů. Vhodit do zeleného kontejneru můžete také tabulové
sklo z oken a ze dveří. Do bílého kontejneru vhazujte sklo
čiré, tedy sklenice od kečupů, marmelád či zavařenin a rozbité
skleničky.
Pokud na stanovišti kontejnerů je pouze zelený kontejner na sklo, pak do něj dávejte sklo bez ohledu na
barvu. Vytříděné sklo není nutné rozbíjet, bude se dále třídit! Díky svým vlastnostem se dá skleněný
odpad recyklovat do nekonečna.
Do kontejnerů na sklo nepatří keramika a porcelán. Nepatří sem ani autosklo, zrcadla nebo třeba drátované
sklo, zlacená a pokovená skla. Vratné zálohované sklo vracejte zpět do obchodu.
Používání tříděného skleněného odpadu představuje ve sklárnách obrovské úspory energií a také náhradu
primárních surovin. Do vsádky může přijít podle technologie 60 – 85 % tříděného skla. Střepy, které tvoří
součást sklářského kmenu, jsou společně s jeho dalšími částmi taveny při teplotách kolem 800-1400 °C.
Z roztavené hmoty je možné vyfouknout nebo odlít nové výrobky. Velkou výhodou recyklace skla je fakt,
že ho lze recyklovat neomezeně stále dokola.
Z vytříděného skla se vyrábí nejčastěji obalové sklo - lahve na minerálky, alkohol a pivo a jiné skleněné
výrobky. Sklo se dále používá pro výrobu tepelných izolací – skelné vaty a pěnového skla nebo jako
přísada do speciálních druhů betonů a do brusných hmot.

KANALIZACE – úvod seriálu
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ti z vás, kteří se zúčastnili besedy se zastupiteli dne 27.2.2013, již mají informační náskok a vědí o
připravovaném odkanalizování Hořiček a Chlístova mnoho důležitých údajů. Obrazně řečeno, stojíme
společně na startovní čáře, výstřel ze startovací pistole zazněl a vydáváme se na náročný maratón. Každý
sportovec během závodu dostává informace, kolik mu zbývá do cíle, jak jsou na tom ostatní závodníci,
potřebuje občerstvit, povzbudit a rozvrhnout své síly. Chtěli bychom vám takový servis také nabídnout, a
to formou článků ve zpravodaji.
Drtivá většina z nás již má podanou žádost o připojení na splaškovou kanalizaci a dalším krokem je
podepsání Smlouvy o finanční spoluúčasti na připojení objektu ke kanalizačnímu řadu. Termín podpisu
lze vybírat z následujících:
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pátek 8.března 2013 od 15:00 do 18:00 hodin nebo
sobota 9.března 2013 od 8:00 do 11:00 hodin,
vždy v obřadní síni Obecního úřadu Hořičky.

Součástí podpisu smlouvy bude předání podkladů týkající se dané kanalizační přípojky, výběr částky
1.500,- Kč (vč. potvrzení) a pochopitelně možnost diskuse o „své“ přípojce a souvisejících informacích.
Abyste nekupovali zajíce v pytli, vzor smlouvy je k dispozici na obecním úřadu i na www.horicky.cz .
(mn)

FEJETON POD ČAROU:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

TELEVIZNÍ REKLAMY
Stručně řečeno, mám je rád. Během nich se dá stihnout mnoho věcí. Například uvařit kávu nebo čaj,
vložit prádlo do pračky včetně jejího spuštění, případně napsat stručný e-mail či absolvovat kratší
telefonát. Zručnější kuchař či kuchařka zvládne připravit i nějaké drobné občerstvení. Méně zruční
otevřou alespoň sáček se slanými brambůrkami nebo natáhnou hodiny. Naskýtá se příležitost udělat si
manikúru, odnést odpadky do popelnice. Nechá se zvládnout umytí pár kousků nádobí nebo zalití květin.
Diskrétní aktivitou je ale třeba odchod na toaletu a mohou nastat situace, kdy se divák reklamy ani dočkat
nemůže…
Kromě výše uvedených činností je ale přínos televizní reklamy pramalý. Zabývají se jí sice celé týmy
odborníků i různých kreativců. Sám za sebe mohu zodpovědně prohlásit, že svého telefonního operátora
nevybírám podle toho, jestli lyže v reklamě podepsal Skluzan Tavič nebo Uwe Filter. Stejně tak mne
nechá klidným reklama na banku, penzijní fond nebo na jogurt s extra kousky ovoce. Drtivá většina mých
známých má svůj zdravý selský rozum a chová se stejně. I přesto se tvůrci předhánějí, aby utratili
rozpočtem určené miliony. Množství vysílané televizní reklamy je ale tak velké, že hrozí reálně dvojí
riziko. Za prvé příslušná stanice ohrožuje svůj koláč sledovanosti, protože se často stane, že reklama
(navíc neohleduplně hlasitá) nás donutí přepnout na jiný program a k původnímu se již nevrátíme. Za
druhé zvýšená četnost v úvodu uvedených aktivit může přinést své ovoce (ovšem kyselé): častým
zaléváním nám uhnijí květiny, hodiny přetáhneme a máme takzvaně „po ptákách“ (zejména u kukaček),
drobné občerstvení nebo slané brambůrky začnou deformovat naši postavu.
Ale třeba ještě není vše ztraceno. Údaje marketingových agentur hovoří jasně. Rozpočty na televizní
reklamu klesají, objem odvysílaného reklamního času např. na TV NOVA klesl v únoru o šedesát procent.
Z toho plyne jednoduchý závěr. Televizních reklam bude méně, květiny i hodiny budou uchráněny, naše
těla zeštíhlí. Snad jenom s tou toaletou mohou nastat problémy. Ale co, viděl jsem reklamu na
inkontinenční pomůcky, tak třeba pomohou. Možná nastane i renesance nočníků…
(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.
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