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ZŠ Hořičky a OÚ Hořičky vyhlašuje

TENISOVÝ TURNAJ MUŽŮ
OD 13.9.2008
Turnaj bude probíhat na novém hřišti u Mateřské školy v Hořičkách.

Podmínkou účasti je věk nad 15 let a znalost pravidel tenisu!
 Proběhne dle počasí v několika víkendech po sobě, začátek 13. a 14. září,
pak další následující víkend. Zahájení turnaje v 7,30 ráno.
 Herní systém bude stanoven dle počtu přihlášených účastníků.
 Startovné 50 Kč (platit se bude 13.9. ráno).
 Zájemci o účast nechť se přihlásí formou SMS zprávy na tel.: 774 879 020
(škola Hořičky) do 11. září !! Mohou rovněž zavolat! Přihlašovat lze i
e-mailem na skolahoricky@seznam.cz.
 Aktuální informace na www.horicky.cz pod odkazem „tenisová raketa“.

Hraje se o pěkné tenisové ceny. Těšíme se na vás!!
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OKÉNKO ZŠ A MŠ HOŘIČKY: (převzato bez redakčních úprav)
 Do 1. ročníku nastoupilo 11 prvňáčků (8 chlapců a 3 dívky). Třídní učitelkou
je Mgr. Jana Neumannová.
 Naši školu opustilo 18 žáků 9. ročníku (12 žáků nastoupilo do středních škol
na maturitní obory, 1 žák do gymnázia a 5 žáků na učební obory).
 V letošním školním roce bude základní školu navštěvovat 123 žáků, kteří
budou rozděleni do 8 tříd (2. a 3. ročník bude v jedné třídě).
 V pedagogickém sboru došlo ke změně na 1. stupni školy. Školu dočasně
opustila Mgr. Lenka Hejková, která se bude věnovat mateřským
povinnostem. Naše řady doplnila Mgr. Radomíra Šolcová z Červeného
Kostelce, která bude třídní učitelkou žáků 4. ročníku.
 V letošním roce bude škola vyučovat již druhým rokem podle vlastního
školního vzdělávacího programu s názvem „Otvíráme oči“. Tento program
bude realizován v 1. a 2. ročníku a rovněž v 6. a 7. ročníku. Ročníky ostatní
budou dojíždět podle vzdělávacího programu MŠMT s názvem „Základní
škola“.
 Do mateřské školy bylo letos přijato 10 nových dětí. Školu bude tedy
navštěvovat plný počet 25 dětí. Přihlášky na další školní rok budou přijímány
až od dubna do května 2009.
 V mateřské škole došlo k dočasné změně na pozici školnice, kterou od
května 2008 vykonává paní Ivana Hůlková z Hořiček.
 Na děti v mateřské škole společně s žáky školy čeká dokončené hřiště u
MŠ, kde si jistě rádi „vyvětrají“ hlavu po škole.
K. Dvořáček
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OSTATNÍ:
ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ, MÍSTNÍ ORGANIZACE VE SLATINĚ NAD ÚPOU
VÁS ZVE NA

VÝSTAVU OVOCE, ZELENINY, KVĚTIN
ROZŠÍŘENOU O MYSLIVECKOU EXPOZICI,
VÝSTAVKU KAKTUSŮ A DALŠÍ ZAJÍMAVÉ EXPONÁTY
KDE:

BUDOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE SLATINĚ NAD ÚPOU

VE DNECH:

SOBOTA
NEDĚLE
STŘEDA
SOBOTA
NEDĚLE

27.09.2008
28.09.2008
01.10.2008
04.10.2008
05.10.2008

10,00 - 17.00
09,00 - 17,00
09,00 - 17,00
09,00 - 17,00
09,00 - 16,00

NA VŠECHNY NÁVŠTĚVNÍKY A ZÁJEMCE SE TĚŠÍ VÝBOR VÝSTAVY.
VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

POVINNÉ OČKOVÁNÍ PSŮ PROTI VZTEKLINĚ
17.9.2008

Křižanov, Mečov
( středa) 15,25 – 15,40 na křižovatce k Posadovu

Hořičky, Chlístov, Nový Dvůr
18.9.2008 (čtvrtek) 16,00 – 16,30 u obchodu

Očkování je povinné. Vezměte s sebou očkovací průkaz.
Vakcinace bude prováděna za úhradu 100,- Kč.

ZMĚNA PRACOVNÍ DOBY POŠTY NA HOŘIČKÁCH
OD 1.ŘÍJNA 2008
PONDĚLÍ
ÚTERÝ
STŘEDA
ČTVRTEK
PÁTEK
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8,00 - 10,00
8,00 - 10,00
8,00 - 10,00
8,00 - 10,00
8,00 - 10,00
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14,00 - 16,00
ZAVŘENO
14,00 - 16,00
14,00 - 16,00
14,00 - 16,00

FEJETON POD ČAROU:
TANEČNÍ
Tak už je to zase tady. Čím dál větší úsilí organizátorů kursů tance a společenského
chování bylo zúročeno a rozechvělí adepti zaplnili sály sokoloven a kulturních domů.
Pravdou je, že rok od roku musí být používány stále rafinovanější způsoby, kterak zapsat
dostatečné množství mladých mužů. Potřeba tance je stále menší a vybrané způsoby jsou
často nahrazeny prostým „Uhni vole“. Pracně nadřené kroky bývají naposledy použity
zpravidla při věnečku, výjimku tvoří snad jen polka a valčík, které jsou zařazovány do
repertoáru na vesnických zábavách a plesech. Pokud již návštěvník tancovačky vytváří
jakýsi pohyb, ve většině případů si vystačí s jakýmsi bezpohlavním vlněním a křečemi,
při kterých se zcela určitě nerozlišuje pánova levá noha a pravá noha dámy.
Avšak taneční mají bezesporu pro zúčastněné i své kouzlo. Pro každého trochu jiné...
Mladé slečny, poznamenány filmovými trháky Hříšný tanec, Star Dance nebo Ošklivka
Katka, sní o svém krásném a bohatém princi. Místo toho je čeká chudý a uhrovitý
patnáctiletý učeň nebo student, který své postavení na společenském žebříčku vylepšuje
nějakým zářivým přelivem. Mladí pánové se nemohou dočkat, až se budou – zcela legálně
a dokonce povinně - dotýkat mladých dívčích těl. I oni sní o krásné partnerce, kterou
jednoho dne pojmou za svou choť a se svým posledním modelem Ferrari budou společně
objíždět golfové turnaje. Ve skutečnosti však nasednou do nejrozšířenější značky na
českém trhu, zajedou na vyčerpávající týdenní nákup do supermarketu, aby se po
návratu dozvěděli, že se ponožky neopírají o postel a že není většího bordeláře pod
sluncem. Avšak sny jsou od toho, aby se snily.
Rodiče tanečnic a tanečníků si přijdou také na své. Maminky se zhlížejí ve svých
dcerách a poučeny životem i svými kamarádkami pilují róby a příslušné doplňky
k absolutní dokonalosti. Tatínkové pak se slzou v oku a zaťatými pěstmi sledují, jak se
k jejich malé holčičce tiskne „úplně nemožný chuligán“, nebo že ten jejich malý klouček,
který ještě nedávno jezdil na tříkolce, v potu tváře kráčí vstříc dospělosti.
Nemohu vynechat ani babičky a velmi vzácně i dědečky. Potěšení z návštěvy tanečních
z nich jen čiší. Zaslouženě se kochají svým největším životním úspěchem – svými dětmi a
dětmi svých dětí.
Ano, je třeba překonat určité obavy ze společenského znemožnění. Představa pádu na
parketu s vysoko vyhrnutou sukní nebo zakopnutí a dopad na partnerku ve stylu „placák
na hladinu rybníka“ patří do kategorie nočních můr. Každopádně i v tanečních platí
životní pravda, že na špatné zážitky se rychle zapomene a na dobré se vzpomíná dlouhá
léta. No řekněte, nezasnili jste při čtení a nemáte nyní ve tváři nostalgický úsměv?
(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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