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ŽIVOTNÍ VÝROČÍ:
Pichová Marie
Pichová Miroslava
Vojtěchová Drahomíra
Možišová Hedvika
Janoušek Milan

Hořičky
Chlístov
Hořičky
Křižanov
Křižanov

81 let
81 let
81 let
80 let
75 let

Přejeme životní pohodu a mnoho zdraví do dalších let!

OKÉNKO ZŠ A MŠ HOŘIČKY: (převzato bez redakčních úprav)
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
 Základní škola zahájila nový školní rok s počtem 109 žáků. Tito žáci jsou v 7 třídách
(spojen je 2. a 5. ročník, dále pak 3. a 4. ročník, ostatní ročníky jsou samostatně).
Třídní učitelkou I. třídy je p. učitelka Mgr. Jana Neumannová a do 1 . ročníku
nastoupilo letos 13 žáků. Na 1. stupni došlo ke změně, po mateřské dovolené se
vrátila Mgr. Lenka Hejková (školu opustila Mgr. Michaela Polášková). Na druhém
stupni nahradil Mgr. Alenu Dvořáčkovou (je na mateřské dovolené) Bc. Jaroslav
Pich.
 Základní školu opustilo 14 žáků 9. ročníku. Do naší školy nastoupili 3 noví žáci,
avšak 3 žáci naopak naši školu opustili. Tyto přestupy proběhly z důvodů stěhování
žáků.
 V základní škole budeme vyučovat podle vlastního školního vzdělávacího programu
s názvem „Otvíráme oči“ ve všech ročnících.
 Během prázdnin jsme úspěšně zrealizovali montáže 4 interaktivních tabulí (2 na 1.
st. a 2 na 2. stupni) - projekt „EU peníze školám“. První dojmy jsou velice pozitivní
- tato technika se jeví velice nadějně, praxe to doufám potvrdí. Navíc jsme zakoupili
v rámci projektu několik počítačů.
 Do školní kuchyně jsme pořídili konvektomat. Zařízení velice zefektivní a usnadní
práci kuchařkám.
MATEŘSKÁ ŠKOLA
 Během letošních hlavních prázdnin byla školka v provozu do 15.7., poté byla 5
týdnů uzavřena a její provoz byl obnoven 22.8.2011.
 Mateřská škola je letos naplněna maximálně, tzn. 25 dětí (letos jsme bohužel
nemohli přijmout všechny žadatele z kapacitních důvodů).
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 Po kratší nemoci se do pracovního procesu vrátila Zdena Řezníčková.
 Vzhledem ke způsobu přijímání do školky některé ze zapsaných dětí nastoupí až v
průběhu školního roku po dovršení 3 let.
 Mateřská škola bude vyučovat podle školního vzdělávacího programu s názvem
„Hrajeme si celý den“.
 Zápis na školní rok 2012/2013 proběhne na jaře 2012 (o přesném termínu budeme
včas informovat).
Mgr. Karel Dvořáček, ředitel školy

OSTATNÍ:
POVINNÉ OČKOVÁNÍ PSŮ PROTI VZTEKLINĚ
Křižanov, Mečov 14.9.2011 (středa) 16:25 – 16:40 hod
(křižovatka k Posadovu)

Hořičky, Chlístov 22.9.2011 (čtvrtek) 17:00 - 17:30 hod
(parkoviště před obecním úřadem)

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

Upozorňujeme naše spoluobčany
v následujících termínech a lokalitách:

na

přerušení dodávek elektřiny

 pondělí 5.září od 9:30 – 11:30 hod,

část obce okolo školky
(směr Křižanov + Litoboř)

 pondělí 5.září od 13:00 – 15:00 hod,

část obce – náměstí
(směr Česká Skalice + Chlístov)

 úterý 6.září od 12:30 – 14:30 hod,

část Nový Dvůr – Tábor
(chatová osada + obec u vodojemu)

Rádi bychom vám poskytnuli ještě podrobnější informace, avšak máme k dispozici
pouze stejné letáky, které pracovníci ČEZu připevnili na sloupy. A tak nám nezbývá, než na
mrazáky a lednice hodit duchnu, praní odložit, nebo vytáhnout valchu a místo zapnutého
rozhlasu si můžeme zapískat nebo zanotovat nějakou pěknou lidovou…
(mn)
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Mečovské sousedské divadlo
Až bude uprostřed léta velké sucho, lidi i zvířátka budou žíznit a rostlinky
chřadnout, dejte vědět. Svoláme naše Mečovské sousedské divadlo a zahrajeme
nějaký povedený kousek. Určitě zaprší. Úroda bude zachráněna. Vždycky prší,
když hrajeme.
Letos jsme však hráli jen pro radost. Zásah do počasí nebyl zapotřebí. Od začátku
zkoušek až po představení lilo a lilo. Tedy celý pátek a sobotu. Pan starosta sice
říkal: „Určitě nehrajou, nebo jsou zas všichni narvaný ve světnici.“ Zcela výjimečně
však neměl pravdu. Inu i to se stává.
Jako důkaz o úspěšném provedení díla Mistra Vlastimila Klepáčka

„ Stvoření světa“
předkládáme fotodokumentaci. Máte-li pocit, že jste o něco přišli, je to pocit
naprosto správný. Není nad přímý kontakt s herci. A obsazení bylo opravdu
velkolepé. 28 herců v kuse, to se jen tak nevidí.

Nepodléhejte však beznaději. Ještě bude promítání.
Chcete-li upozornit na termín, stačí nás kontaktovat na
zbabiccinakapsare@seznam.cz nebo 604 115 724.
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ZE ŽIVOTA OBCE
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________







POHLEDNICE HOŘIČEK – sběratelům a příznivcům pohlednic se začíná
blýskat na lepší časy. Podařilo se nám vydat zcela novou pohlednici, která je
tématicky zaměřená na letní Hořičky. Použité fotografie byly vybrány tak, aby
znázorňovaly nejznámější místa (kostel, zvonice, obecní hostinec, pomník léčitele
A.Picha a budova základní školy). Na závěr roku máme již připravený zimní motiv a
na příští jaro okolí Hořiček. Pokud máte o nový kousek zájem, navštivte obecní
úřad, prodejnu, knihovnu, hostinec či místní penziony…
Při této příležitosti bych chtěl poprosit naše spoluobčany, zda by se v šuplíku,
truhle nebo malované kredenci nenašly staré pohlednice Hořiček. Byli bychom
vděčni za jejich zapůjčení, okopírovali bychom si přední stranu a ihned vrátili zpět.
V současné době máme zdokumentováno šest variant, které jsme v elektronické
podobě vystavili na internetu.
KROUŽEK MLADÝCH MOTOCYKLISTŮ – jako houby po dešti se začínají
množit stížnosti na nástupce slavných českých závodníků jako byl František
Šťastný, Jiří Císař apod. Na rozdíl od výše jmenovaných nemají naši borci ani
řidičské průkazy natož sportovní licence. Žádáme rodiče, aby své vycházející
motocyklové hvězdy podpořili tím, že je budou odvážet do sportovních areálů
k tréninkům určených, nebo více dbali na způsob trávení jejich volného času.
Současná situace nahrává pouze újmě na zdraví a prudkému zhoršování dobrých
mezilidských vztahů. Konflikt s Policií ČR by jistě neprospěl ani rodičům ani
mladým adeptům na řidičský průkaz.
BRANKY NA FOTBALOVÉM HŘIŠTI – jsme rádi, že hřiště využívají naši
fotbalisté i rekreační sportovci. Začal nám však nový školní rok a do areálu budou
nyní docházet i školní děti. Smutné tragédie a bezpečnostní předpisy nám velí, aby
branky byly řádně upevněny. Nemusíme zdůrazňovat, že je pochopitelně přísně
zakázáno manipulovat s kotvením na brankách! Pokud mají sportovci důvod
k přemístění branek, žádáme o jejich opětovné zajištění.
(mn)

FEJETON POD ČAROU:
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Be fe le me pes se veze
Ve čtvrtek bylo 1.září, a tak se téma fejetonu dalo předvídat. Škola nás mnohému naučila a
z nabytých vědomostí i dovedností těžíme celý život. Začátky nejsou příliš obtížné a z šikmých
čárek a obloučků již brzy dokážeme stvořit svůj první podpis. Jak důležité! Vyzvednutí balíčku
na poště nebo převzetí důchodu se bez tohoto aktu neobejde. I takové vytváření hygienických
návyků se nám bude jednou hodit a jejich nedodržování by nás třeba na prvním rande mohlo
deklasovat do kategorie „vidlák“. Do vínku se jistě hodí i základní matematické znalosti.
Nevypadá dobře, když číšník předloží účet na 158,- Kč a počty nezasažený jedinec pohodí na
stůl 150,- Kč se slovy: „To je dobrý, drobné si nechte.“ V praktickém životě často využijeme i
převodů fyzikálních jednotek. Sebelepší kuchařka na stole nezabrání katastrofě, pokud z 20-ti
dkg mouky uděláme 20 g nebo z 5-ti dcl mléka pouhých 5 cl.
Pravda, některé věci si časem můžeme dovolit vypustit z hlavy. Oblbování slečny na lavičce
v parku vyjmenováním chemických přípon –ný, -natý, -itý, -ičitý … je předem odsouzeno
k neúspěchu. Budeme-li se ucházet o místo jeřábníka ve strojírenském podniku, personalista při
osobním pohovoru jistě více ocení malou fluktuaci v předchozích zaměstnáních, než diskusi na
téma hlavní město státu Lesotho v jižní Africe. Zřejmě velmi dlouho bychom také hledali
spřízněnou duši, s kterou by bylo možno zasvěceně pohovořit o nejvyšším bodu sultanátu
Brunej v jihovýchodní Asii.
Avšak to, co budeme v životě potřebovat, ukáže až život sám. A tak žáci! Informací se
nelekejte a na množství nehleďte. Přeji vám úspěšný školní rok.
(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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