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OKÉNKO ZŠ A MŠ HOŘIČKY: (převzato bez redakčních úprav)
Základní škola
 Základní škola zahájila nový školní rok s počtem 110 žáků. Tito žáci jsou v 7
třídách (spojen je 1. a 4. ročník, dále pak 2. a 3. ročník, ostatní ročníky jsou
samostatně). Třídní učitelkou I. třídy je p. učitelka Mgr. Ludmila Jirásková a do
1 . ročníku nastoupilo letos 8 žáků (z toho 6 dívek a 2 chlapci). U zápisu bylo
původně 10 dětí, z toho však byl 1 žákovi udělen odklad školní docházky a další
žákyně nenastoupila z důvodu náhlého stěhování.
 Základní školu opustilo 17 žáků 9. ročníku, 1 žák odešel na osmileté
gymnázium, 1 žákyně přestoupila z důvodu stěhování na jinou školu. Do naší
školy nastoupilo 5 nových žáků. Tyto přestupy proběhly většinou z důvodu
stěhování žáků.
 V základní škole budeme vyučovat podle vlastního školního vzdělávacího
programu s názvem „Otvíráme oči“ ve všech ročnících kromě 5. ročníku (zde se
bude vyučovat podle dobíhajícího programu „Základní škola“).
Mateřská škola
 Během letošních hlavních prázdnin byla školka v provozu do 16.7., poté byla 5
týdnů uzavřena a její provoz byl obnoven 23.8.2010.
 Mateřská škola je letos naplněna maximálně, tzn. 25 dětí. Z tohoto počtu je do
školky zapsáno 12 chlapců a 13 dívek.
 10 dětí je v předškolním věku.
 Vzhledem ke způsobu přijímání do školky některé ze zapsaných dětí nastoupí až
v průběhu školního roku po dovršení 3 let.
 Zápis na školní rok 2011/2012 proběhne na jaře 2011 (o přesném termínu
budeme včas informovat). Mateřská škola bude vyučovat podle školního
vzdělávacího programu s názvem „Hrajeme si celý den“.
Areál u MŠ – DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
Žádáme všechny návštěvníky areálu, aby dodržovali provozní řád. V areálu se často
válí odpadky, cigaretové nedopalky, pobíhají nám tam psi (bez majitele či přímo s ním),
návštěvníci se prohání na kolech, mládež se často chová vulgárně a někdy dojde i k
poškození okolních plotů, unavení rodiče malých dětí se nám houpou na pružinových
houpadlech, apod.
Zdůrazňujeme, že areál slouží především ke sportovnímu vyžití či ke hře dětí. Ten,
jehož záměrem je cokoli jiného, ať raději do areálu nechodí! Připomínáme, že za
chování mládeže v mimoškolním čase odpovídají zákonní zástupci.
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OSTATNÍ:
POVINNÉ OČKOVÁNÍ PSŮ PROTI VZTEKLINĚ
Křižanov, Mečov (bylo uskutečněno již minulý týden)
Hořičky, Chlístov 22.9.2010 (středa) 17:00 - 17:30 hod
(na obvyklém místě)

Vakcinace je povinná, poplatek bude hrazen ihned při úkonu.
Očkovací průkaz s sebou !!!!

Informace rychlostí blesku
V souvislosti s předchozí zprávou připomínáme možnost zasílání důležitých
informací e-mailem. Vydání tištěného zpravodaje se nemusí aktuálně blížit termínu
oznamované události a ta může následně upadnout snadno v zapomnění. Ne každý z nás
také pravidelně sleduje úřední desku nebo nástěnku v prodejně potravin.
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“. Jestliže obdržíme „horkou novinku“, okamžitě ji rozesíláme našim
spoluobčanům. Jedná se např. o přerušení dodávek vody nebo elektrické energie,
dovolené lékaře nebo na obecním úřadu, v poslední době např. zmiňované očkování
psů, odečty elektroměrů nebo přistavení kontejneru pro odběr elektrozařízení.
Je nám jasné, že tato služba je pouze pro spoluobčany s přístupem k internetu.
Zřízení funkce obecního hlásného se sice nepředpokládá, avšak spoléháme alespoň na
sousedské předávání informací u plotu nebo na návsi.
(mn)

NOVÉ INTERNETOVÉ STRÁNKY OBCE
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S potěšením oznamujeme, že jsme spustili zcela novou podobu internetových stránek
obce Hořičky. Datum vystavení (11.září) symbolicky naznačuje nejen konec něčeho
starého, ale zároveň i zrod něčeho nového. Věříme, že s podobou webu budete
spokojeni a že jsme se tímto zařadili mezi profesionálně se reprezentující obce a města.
Pokud budete mít nějaké připomínky, svěřte se s nimi nám. Pokud budete se stránkami
spokojeni, šiřte prosím jejich věhlas a slávu dále.
Na tomto místě bych chtěl poděkovat Milanu Neumannovi ml. za invenci, úsilí i
pracovní nasazení při jejich tvorbě a průběžných úpravách.
Pozn. Původní internetové stránky byly v provozu od března 2007. Za dobu jejich
existence je využilo 11 614 návštěvníků. Po měsíci provozu (duben 2007) jsme
zaregistrovali 180 návštěv a o to více nás těší, že cestu k novým stránkám si za pouhý
týden provozu našlo téměř 100 zájemců!
(mn)

Bezplatný bezdrátový internet v Křižanově
Díky iniciativě pana Zdeňka Kudrnáče z Brzic mohou občané Křižanova využívat
bezplatný bezdrátový internet, jehož vysílač je umístěn na budově č.p.20.
Parametry: Pásmo Wi-Fi 2,4GHz. Rychlost bezdrátového internetu je omezena na 512
kbps. Po stažení prvních 50MB/den se rychlost snižuje na 128 kbps. Pro připojení stačí
vyhledat bezdrátovou síť s názvem (SSID) krizanov1.brzice.cz, nebo
krizanov2.brzice.cz. Adresa pro váš počítač bude přidělena automaticky serverem
(DHCP).
Jménem spoluobčanů z Křižanova děkujeme panu Kudrnáčovi za poskytnutí služby.
(mn)

Komunální volby 2010
Volební období se s volebním obdobím sešlo, a tak připomínáme, že volby do
obecního zastupitelstva se konají dne 15.října 2010 (pátek) od 14:00 hod do 22:00 hod
a 16.října 2010 (sobota) od 8:00 hod do 14:00 hod.
Pokud Vás zajímají podrobnosti z kandidátních listin, umístili jsme na našem
internetu (sekce Aktuality) odkaz, na kterém můžete zjistit bližší informace a kde budou
po volbách okamžitě uveřejněny i jejich výsledky. Pro spoluobčany bez internetu
přinášíme alespoň následující přehled.
(mn)
Stručný jmenný seznam kandidátů:
č.1 KDU-ČSL (člen ozn. *)
č.2 Sdružení nezávislých kandidátů
1. Jirásek
Jaroslav
1. Hýbl
Marek
2. Pacák
Jan
*
2. Brož
Zdeněk
Ing.
3. Šmída
Lubomír
Ing.
3. Mertlík
Miroslav
4. Mertlík
Jaroslav
4. Náhlovská Eva
5. Semerák Otto
Ing.
5. Lorenc
Jiří
6. Hofmanová Stanislava
Ing.
6. Neumann Milan
PaedDr.
Josef
*
7. Janischová Pavlína
7. Vlček
8. Berková
Slavomíra
8. Vítek
Luděk
9. Tylš
Josef
*
9. Rudiš
Luděk
Neoznačení kandidáti jsou bez politické příslušnosti.
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FEJETON POD ČAROU:
ČAU TY …., JDI DO …., JÁ SE NA TO MŮŽU…. aneb KYBERŠIKANA NARUBY

Tak to je vskutku ožehavé téma, nicméně oči bychom zavírat neměli. Asi každý
z nás zažil některou z následujících situací. Po ulici (náměstí, návsi) kráčí skupinka
adolescentů, sebevědomí si dodávají přilepeným vajglem na spodním rtu, občas
z průdušek uvolní kus hlenu, nad kterým by jásali snad jen laboranti z plicního oddělení
okresní nemocnice, a opájejí se pocitem, že filmový Rocky Balboa je pouze jejich
mladším bráškou. Nejvýraznější je však jejich mluva, která čerpá z upravených výrazů
urologů, gynekologů, řidičů fekálních vozů i dlaždičů. Mimochodem, musím se zastat
zmiňovaných dlaždičů, jejichž mluva je, ve srovnání se uvedenými skupinkami
pubescentů, hedvábná jako šat středověkých feudálů. Pozadu nezůstávají bohužel ani
dívky, které by měly svou mluvu spíše pilovat kvůli vyprávění pohádek svým budoucím
dětem a nikoliv se svými výrazy blížit klientkám nápravně výchovného zařízení. A tak
můžeme spatřit skupinky mladičkých děvčat, kterak obléhají lavičky v parcích nebo na
náměstích a nezúčastněný musí mít chvílemi pocit, že se jedná o výlet diagnostického
ústavu nebo stopařek z německého příhraničí.
Nebude dlouho trvat a z uvedených skupinek se logicky začnou rekrutovat rodiče
další generace a v jejich slovníku by se měla objevovat slova „maminka, tatínek,
sluníčko, kočička“ apod. Doufejme, že se jim přerod zdárně podaří.
A proč jsem se v úvodu zmiňoval o kyberšikaně naruby? Význam termínu
kybernetická šikana není třeba asi příliš objasňovat, pouze na okraj uvádím, že se jedná
např. o natáčení různých nepříjemných situací mobilními telefony a následně o
vystavení těchto „legrácek“ na internetu. Obětí jsou buď mladší jedinci, uzavřenější
vrstevníci nebo dokonce učitelé či mistři odborného výcviku. Vzhledem k tomu, že si
rodiče (možná i pochopitelně) nechtějí připustit, že právě jejich Pepíček nebo Anička
patří do skupiny vyznavačů dlaždiče Rockyho Balboa nebo brutální Nikity, napadá mě
jedna utopistická myšlenka. S ohledem na zásadu, že nejlepší obranou je útok,
představuji si, jak například při rodičovské schůzce jsou nevěřící tatínek nebo maminka
usazeni k počítači a je jim promítnut záběr (i zvukový) z parku, náměstí nebo
z autobusu, na kterém jejich potomek promlouvá jazykem galérky, zapaluje si cigáro,
které pořídil za peníze na svačinu nebo převrací odpadkový koš. Třeba potom uvěří a
jsem si jist, že by to bylo určitě ku prospěchu všech zúčastněných stran…

(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 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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