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KOMUNÁLNÍ VOLBY
Do obecního zastupitelstva byli zvoleni následující spoluobčané:
Hýbl
Neumann
Brož
Mertlík
Pacák
Mertlík
Hofmanová
Jirásek
Náhlovská

Marek
Milan
Zdeněk
Jaroslav
Jan
Miroslav
Stanislava
Jaroslav
Eva

PaedDr.
Ing.

Ing.

180 hlasů
179 hlasů
156 hlasů
143 hlasů
134 hlasů
133 hlasů
130 hlasů
120 hlasů
99 hlasů

Zasedání zastupitelstva obce, na kterém bude vyluštěna personální tajenka, se uskuteční
ve středu 10.11.2010 v 18 hodin v obřadní síni obecního úřadu.
Program:
1) zahájení
2) volba mandátové a volební komise
3) zpráva mandátové komise
4) složení slibu členů zastupitelstva
5) volba starosty a místostarosty
6) závěr

ŽIVOTNÍ VÝROČÍ:
Alena Tlapáková, Hořičky
Sylvie Drtinová, Chlístov

75 let
82 let

Přejeme životní pohodu a mnoho zdraví do dalších let!

(mn)
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ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
Srdečně Vás zveme na rozsvěcení vánočního stromu, které
se bude konat v pátek 26.11.2010 v 16 hodin u budovy
obecního úřadu.
Hudební vystoupení zajistí žáci naší základní školy.

P.S. Přijďte pobejt…
OKÉNKO ZŠ A MŠ HOŘIČKY: (převzato bez redakčních úprav)
Zeleninová pouť
Byli jste v poslední době na pouti? Říkáte, že jsme se asi spletli a že pouti se slavily už
dříve? Tak to nemáte pravdu. My jsme zeleninouvou pouť navštívili v říjnu.
Na takové pouti, jak známo, bývá veselo. A i my jsme se bavili při školním vyučování.
Zelenina byla všude s námi i kolem nás.
Legraci jsme zažili při vážení a měření zeleniny, někteří se sice málem do krejčovského
metru zamotali sami, ale nakonec jsme vše zdárně zvládli.
Se zeleninou jsme i počítali, otiskovali ji, ochutnávali, použili i ve veselých básničkách
a pohádkách. A nejvíce se nám líbilo, když skončila v našich bříškách, potom, co jsme
ji svýma zručnýma ručkama přetvořili v mňamky. A abyste nám mohli závidět,
představíme vám náš jídelníček.
Nejmladší prvňáčci se pochlubili svými mrkvovými sušenkami, při jejich tvorbě měli
všichni těsto až za ušima a cukru plné pusy. Druháčci se snažili usilovně umotat
bramborové preclíky, a dalo jim práci, aby si nezamotali i prstíky. Výbornou cuketovou
buchtou nás překvapili třeťáčci. Byla fakt skvělá. Pochutnali jsme si i na zeleninové
pizze od čtvrťáků. A páťáci se nenechali zahanbit chutí zeleninového závinu.
Jistě se ptáte, čím vás překvapíme příště, ale to se dozvíte v následujícím školním roce.
Žáci a učitelé z 1. stupně ZŠ

Tak je tu měsíc říjen, podzimní měsíc!
Ve čtvrtek 14.10. vypuklo zběsilé zápolení v pouštění draků soutěžemi – např., které
družstvo získá nejvíce dračích ocasů, či kdo lépe poslepu vyparádí svého draka. Obloha
nad Hořičkami zářila odpoledním sluncem, na kterou vzlétly desítky dračích siluet.
Maminky, tatínkové, babičky a dědečkové se přenesli o pár let zpět a s rozpálenými
tvářemi a jiskrou v oku pomáhali svým ratolestem.
Většina draků se vznesla do oblak, vyskytly se však některé výrobky asijských firem,
které přes veškerá úsilí zúčastněných ne a ne vzlétnout, což ovšem nebyla chyba našich
soutěžících.
Někteří rodiče si našli čas a přišli do školy se svými dětmi dráčka vyrábět.
Počasí nám přálo, vítr foukal alespoň mírný, draci létali, soutěžící byli druhý den
odměněni, vítězové vyhlášeni.
A již nyní se těšíme na další ročník. Věříme, že bude stejně úspěšný a početně
zastoupený jako ten letošní.
Učitelky 1. stupně ZŠ
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Podzim ve znamení sportu - streetballový turnaj smíšených dvojic
Začátek školního roku je v každé škole takový pomalý, a proto jsme ho letos chtěli
rozhýbat sportem. Zvolili jsme sport v naší škole nový - streetball. Rovněž nám šlo o
popularizaci tohoto sportu u našich žáků. Kdo by třeba nevěděl, co to streetball je, tak
jednoduše vysvětlíme. Je to zjednodušená forma basketbalu, která se hraje v malém
počtu hráčů na jeden koš. K této hře ještě patří ta hip-hopová hudba, která má hráče
rozpohybovat. Celkově je to hra založená na fair-play a vzájemné dohodě hráčů. Turnaj
byl vypsán pro smíšené dvojice, protože jsme do hry chtěli vnést ohleduplnost a
pohodu.
Počet přihlášených sportovců se vyšplhal na 32 - tedy 16 děvčat a 16 kluků. Věkový
rozsah byl od 9 do 15 let (od 4. do 9. ročníku). Po prvním kole, které se uskutečnilo 21.
a 23. září za krásného počasí, postoupilo do play-off 8 dvojic. Toto druhé kolo proběhlo
5. října. Atmosféra byla skvělá, nasazení hráčů 100%. Sluníčko se sice podívat nepřišlo,
ale tento nedostatek vynahradila napínavá hra na kvalitním hřišti. Do finále se
probojoval Martin Pokorný s Nikolou Rudolfovou a Láďa Marek s Anežkou Faltovou.
Druhá jmenovaná dvojice vybojovala první místo, Martin s Nikolou byli stříbrní. Třetí
místo patřilo Jirkovi Marešovi a Nikole Lendělové. Čtvrtí zůstali Ondřej Tomeš a Alena
Galuščáková. Vítězům blahopřejeme a všem děkujeme za účast. Vše o turnaji najdete na
webu: streetball-horicky.blog.cz
Sportovní komise 2. st.

Sběr starého papíru !

Škola organizuje tradiční sběr starého papíru od 8.11. do 11.11.2010 (odvoz v pátek
12.11.2010 ráno). Papír můžete v uvedených dnech nosit do obou budov školy (od
6,30h do 15,30h do budovy 2. stupně školy a od 6,30h do 17h do budovy 1. stupně
školy a MŠ). Sbíráme noviny, časopisy a směs letáků, ostatní sběr.
Předem děkujeme.

ZE ŽIVOTA OBCE:


Byla dokončena rekonstrukce další komunikace : tentokrát v části Pořadová.
Věříme, že dílo ocení nejen majitelé přilehlých pozemků, ale i chodci,
cyklisté a třeba i návštěvníci Hořiček při procházkách obcí.



Aktuálně probíhají závěrečné práce na zcela novém chodníku před
Severýnovými. Jsme rádi, že se podařilo navázat na chodník ve středu návsi,
protože se tak opět zvýší bezpečnost chodců a zejména žáků školy, kteří
touto cestou procházejí do jídelny.



Vzhledem k velmi neutěšenému stavu zdi na novém hřbitově proběhlo
jednání se statikem, na základě kterého byla část zdi rozebrána a předjednány
nutné sanační práce. Součástí řešení je i odvod povrchových a spodních vod
z nového hřbitova. Majitelům přilehlých hrobek a hrobů se omlouváme za
nezbytné omezení a děkujeme za pochopení.
(mn)
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FEJETON POD ČAROU:
„VYPNULI PROUD!“
V minulosti celkem běžná věta. Při bouřce, větru nebo sněhu se často stávalo, že se
celá města pohroužila do tmy. Vzápětí po výpadku se v bytech nebo domech ozývaly
výkřiky typu: „Mámo! Kde je baterka? Vypnuli proud!“, „Táto! Podívej se na pojistky.
Vypadnul proud!“ Kromě toho, že jsme přišli o část děje v televizní inscenaci na
jednom ze dvou programů, se v zásadě nic moc nestalo. Prodejny, které měly již
elektrické pokladny, sice vylepily na dveře oznámení „Z technických důvodů zavřeno“,
ale ve starých koloniálech se na pult postavila petrolejka nebo svíčka a obchod běžel
dál. Jestliže se poruchy vždy po pár minutách opakovaly, většina obyvatel usoudila, že
odebrat se na lože bude nejrozumnější řešení. Ráno bylo moudřejší večera a světlo buď
svítilo, nebo byl jasný den a žárovek již nebylo třeba.
Zvyšování životní úrovně ruku v ruce s modernizací domácností a elektrifikací snad
všech odvětví lidské činnosti znamená, v případě vypnutí proudu, doslova pohromu.
Kuchařky nedovaří jídla, protože otevřená ohniště byla z hostinců a jídelen již dávno
vytlačena. V prodejně nekoupíme ani rohlík, jelikož zákon o registračních pokladnách
je neúprosný a platí jasná rovnice: „žádný proud = žádné zboží“. Všemocné pokladny
ukazují nejen cenu nákupu ale i částku k vrácení. Mistrné sčítání mnoha položek na
papírových účtenkách pěkně pod sebe zapisované nasliněnou inkoustovou tužkou již
také vzala voda. Jedna z posledních „tužkových“ pokladen fungovala na Hořičkách
třeba v drogerii u pana Haška… Ba ani ve fabrikách se příliš nejásá. Bez proudu dnes
vrátný už ani nezdvihne závoru, nefungují počítače i celé informační systémy. Netočí se
míchačky ani soustruhy, skladník nevydá zboží, účetní nezaplatí, banka nepřevede
peníze. Divná to doba. Do těžkých depresí se dostávají počítačoví hráči, kterým se
hroutí jejich virtuální svět. Nemožnost dorazit svého protihráče je přivádí na pokraj
šílenství. Podobně se cítí i notoričtí sledovači televizních programů. Představa, že se
nedozví, zda byla Esmeralda políbena, nebo jestli doktor Hanák odvrátí průšvih
s pašováním omamných látek, je zdrcující. Tady nepomáhají žádné uklidňující prášky,
návštěva psychoterapeuta a podobně. Jediné co je spasí, je zapnutí proudu!
Nezastaví se alespoň silniční doprava a to jen díky tomu, že každý dopravní
prostředek je elektricky soběstačný a nejdou-li semafory, platí dopravní značky,
pravidlo pravé ruky nebo pravidlo o odbočování vlevo. Stejně tak soběstačná je i každá
škola. Vzhledem k tomu, že výuka probíhá za světla, není výpadek proudu nijak fatální.
Nefunkčnost školního zvonku nebo ztemnělé zářivky nejsou důvodem k tomu, aby se na
dveřích objevil nápis „Zavřeno! Vypnuli proud.“ Vždyť vyprávět pohádky lze i potmě.
Na dodávkách elektrického proudu jsme sice hodně závislí, ale jsou horší věci. Co
kdyby nám tak někdo vypnul třeba Slunce…
(mn)

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