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srpen - září 2009

OKÉNKO ZŠ A MŠ HOŘIČKY: (převzato bez redakčních úprav)
 Do 1. ročníku nastoupilo 12 prvňáčků. Třídní učitelkou je Mgr. Michaela Polášková. Ve třídě je 7
chlapců a 5 dívek.
 Naši školu opustilo 17 žáků 9. ročníku. Protože mnohé z vás možná zajímá, kde naši absolventi
dále studují, přináším následující přehled:
Tiskař, kadeřnice, autoklempíř, automechanik, klempíř, informatik, zdravotní sestra, kuchař,
hoteliér, stavař.
Další žáci navštěvují tyto školy: SOŠ ochrany osob a majetku, obchodní akademie a gymnázium.
 V letošním školním roce školu navštěvuje 115 žáků, kteří jsou rozděleni do 8 tříd (2. a 4. ročník
je spojen).
 V pedagogickém sboru došlo ke změně na 2. stupni ZŠ. Po mateřské dovolené naše řady doplnila
Mgr. Alena Dvořáčková z Hořiček, která je třídní učitelkou žáků 6. ročníku.
 V letošním roce bude škola vyučuje již třetím rokem podle vlastního školního vzdělávacího
programu s názvem „Otvíráme oči“. Tento program je realizován v 1., 2. a 3. ročníku a rovněž v
6., 7. a 8. ročníku. Ostatní ročníky vyučují podle vzdělávacího programu MŠMT s názvem
„Základní škola“.
 K docházce do mateřské školy je letos zapsáno 21 dětí, máme tedy ještě 4 volná místa.
K. Dvořáček

ŽIVOTNÍ VÝROČÍ:
Karel Moc, Hořičky

85let

Přejeme životní pohodu a mnoho zdraví do dalších let!

© OBECNÍ ÚŘAD HOŘIČKY

1

OSTATNÍ:
POVINNÉ OČKOVÁNÍ PSŮ PROTI VZTEKLINĚ
Křižanov, Mečov

15.9.2009 od 16,25 – 16,40 hod

Hořičky, Chlístov

17.9.2009 od 17,00 – 17,30 hod

Vakcinace je povinná a bude provedena za úplatu 100,- Kč přímo při úkonu.
Očkovací průkaz s sebou !!!!
Opětovně žádáme občany, aby ke kontejnerům určeným k likvidaci plastů a tetrapaků
neodkládali odpadový papír a jiný komunální odpad. Dále znovu upozorňujeme, že
odvozce skleněného odpadu nemůže odebírat autoskla a skla s drátěnou vložkou. Nelze je
dále zpracovat, proto tento druh skla neodkládejte ke kontejnerům ale do sběrného dvora
v České Skalici nebo Úpici.

O fotbale v Hořičkách (převzato bez redakčních úprav)
Poslední článek „O fotbale v Hořičkách“ uzavíraly informace o vítězství na turnaji v Žernově. Jak jsme
minule skončili, tak tentokrát začínáme.
Další naší kořistí se stal turnaj v Mezilečí. Sice jsme zde nebyli jako FK Hořičky a nebyla zde ani celá
sestava ale jen část, ale i tak jsme triumfovali. Ve finále jsme se potkali s dalším hořičským týmem, za který
hráli další dva naši hráči.
Po tomto úspěchu následovala delší pauza, bez turnajů, tréninků i zápasů. Podzimní sezonu jsme zahájili 13.
srpna prvním tréninkem. O týden později jsme sehráli přípravný zápas v hodně improvizované, byť široké
sestavě. Hrálo se na hřišti Barchovanu Libňatov a obě mužstva si nakonec odnesla jedno vítězství a jednu
prohru. První zápas jsme dominovali při vítězství 5:3 a ve druhém jsme podlehli 0:3. Následující čtvrtek
jsme si dali dostaveníčko na umělé trávě v Jaroměři s FK Jezbinami. Divoký výsledek 10:9 v náš prospěch
mluví snad za vše. Další zápas už přátelský nebyl. Byl soutěžní a hodně se v něm jiskřilo. Mluvím o prvním
podzimním zápase II. Havlovické ligy, ve kterém jsme hostovali na Fan’s Trutnov. První zápas skončil
zaslouženou remízou 2:2 a ve druhém jsme ještě minutu před koncem vedli 3:2, ale o důležité vítězství jsme
nedůrazem před vlastní brankou přišli, takže nakonec jsme se museli smířit s remízou 3:3. Do konce soutěže
můžete navštívit náš domácí zápas s TSD Trutnov, který začíná v neděli 4. října v 10 hodin na hřišti u
zemědělského družstva. Mezi uzávěrkou a vydáním tohoto čísla zpravodaje si vyzkoušíme poprvé naše nové
brány naostro v zápase proti Slatině B. Všechna ostatní utkání hrajeme na hřištích soupeřů.
Ve všech zápasech se však musíme obejít bez kapitána a pilíře obrany Pavla Merbse, který má dlouhodobé
problémy s kolenem a po dalším letním zranění je bude řešit operací a následná rekonvalescence se
pravděpodobně protáhne až do příštího léta. Příznivou informací je, že se nám již podařilo najít eventuální
náhradu.
Petr Vít
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informace rychlostí blesku
Připomínáme možnost zasílání důležitých informací e-mailem. Pokud máte o nabízenou službu zájem,
odešlete e-mail z Vaší adresy (soukromé případně pracovní) na adresu neumann.milan@seznam.cz a do
předmětu napište „zpravodajství“.
K dnešnímu dni navštívilo naše stránky 7 234 lidí a otevřelo přitom 18 850 dalších odkazů. Na web jsou
průběžně přidávány získané fotografie (v poslední době - Bouře 2009 a Rodinné divadlo Kateřiny Novotné).
Pokud máte zajímavé fotografie ke zveřejnění, zašlete je prosím e-mailem na výše uvedenou adresu.
(mn)

FEJETON POD ČAROU:
ÚHEL POHLEDU
Při četbě novin, zpráv na internetu nebo sledování televize mne fascinuje, jak lze stejnou událost podat
národu jako dva zcela odlišné problémy. Ono přitom záleží na „úhlu pohledu“. Tak například nedávno tolik
zmiňovaní squateři v Praze. Jedním uchem jsou do mne importovány informace, že jsou mezi nimi
inteligentní lidé, kteří plynule používají dva světové jazyky. No prima. V tuto chvíli někteří posluchači
zpráv zapřemýšlí, zda by neměli nabídnout tomuto intelektuálnímu výkvětu svou zahradu nebo dokonce
dům, aby se měli kde uložit ke spánku. Vzápětí však přichází do druhého ucha další zpravodajství a to
z jiného úhlu pohledu. Rozhovor s novými a zoufalými sousedy, záběry na potácející se inteligenci, která se
snaží rytmicky kývat do zvuku „hudby“, jež připomíná sbíječky při ražbě Strahovského tunelu. To vše
dokreslují pohledy do obývaných prostor, které jsou určeny pouze pro silné nátury. V tu chvíli se celá řada
sympatizantů mění v mrtvé brouky a myšlenka vpustit si ty mladé, sympatické lidi na vlastní zahradu je
definitivně pohřbena.
Obdobná zpravodajská kouzla lze vysledovat často i po sportovních utkáních. Úspěšnější strana hovoří o
drtivém vítězství a debaklu soupeře, z poraženého tábora se ozývá, že jim chybělo trochu toho sportovního
štěstíčka. A sportovní „fanoušci“? Po zápase jednoho pražského týmu se soupeřem ze Srbska mne docela
zamrazilo při televizním rozhovoru s jižanskou tiskovou mluvčí, která docela přesvědčivě tvrdila, že se
vlastně nic nestalo a že toto byl téměř standardní průběh utkání. Tento úhel pohledu se od toho našeho
poměrně hodně lišil.
S dvojím nahlížením na stejnou věc se můžeme setkat ale i ve svém nejbližším okolí. Ona taková
poznámka nebo pětka v žákovské knížce má své důvody. Malý nezbeda se sice statečně hájí, ale na třídní
schůzce se úhel pohledu zpravidla sjednotí. Pokud bylo rozbito okno, tak jistě všechny zúčastněné strany
pochopí, že bačkora sama neumí levitovat a je vcelku nabíledni, že ji holt někdo musel hodit tím
nesprávným směrem.
I v některých jiných případech dojde poměrně rychle ke sjednocení pohledů. Vy se domníváte, že jste na
stopce zastavili, ale policista s videozáznamem je jiného názoru. Vy se domníváte, že jste v obci okolo školy
jeli padesátkou, ale fotka v rukou dopravní hlídky spojí oba úhly pohledu v jeden.
Často mne ovšem fascinuje, jak je zejména u politiků nebo na druhé straně u pochybných podnikatelů
evidentní snaha nastavit do cesty pohledům zrcadla (prostřednictvím věhlasných právníků), která pohledy
deformují a odklání úplně jiným směrem. Je do nebe volající, když advokát do nekonečna opakuje, že jeho
klient byl obviněn z ÚDAJNÉ vraždy, když ho při činu vidělo třicet přímých svědků. Vysvětlování původu
balíků peněz v garáži podnikatele, který se v současné době opaluje na ostrovech pod rovníkem, působí také
až tragikomicky. Výhodou je, že jsme všichni vybaveni šedým zvrásněným orgánem, který nám pomáhá
vyznat se v informačním guláši a udělat si svůj vlastní názor.
A pokud se na vše uvedené díváte jinak? I to je dobře. Máte přece svůj úhel pohledu…
(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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provede ve vaší obci mobilní svoz nebezpečných odpadů

Dne: 7. listopadu 2009 (sobota)
Stanoviště:

KŘIŽANOV
HOŘIČKY

u hospody
náves

9,00 – 09,25 hodin
9,45 – 10,10 hodin

Vybírané nebezpečné odpady:













oleje, tuky
barvy, lepidla, pryskyřice
rozpouštědla
kyseliny, hydroxidy, fotochemikálie
detergenty, odmašťovací prostředky
staré léky
pesticidy
akumulátory (i plné)
monočlánky
zářivky, výbojky
ledničky, mrazničky
televizory

Další odpady, které od Vás odebereme:
 pneumatiky (osobní)
 elektropřístroje - rádia, vysavače, pračky, sporáky atd.

Kompletní elektropřístroje a zářivky budou odebírány ne jako odpad, ale na
zpětný odběr. Proto je nepoškozujte a neodebírejte žádné součásti.
JINÉ ODPADY NEŽ ZE SEZNAMU NEODEBÍRÁME!
ODPADY NENECHÁVEJTE NA STANOVIŠTI BEZ DOZORU! VYČKEJTE NAŠEHO PŘÍJEZDU !
ODLOŽENÉ ODPADY NEBUDOU ODVEZENY, ALE BUDOU PONECHÁNY NA MÍSTĚ !

Přineste nám svůj odpad !
Chraňte naše životní prostředí !
: 494 629 050 fax:494 629 070
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