HOŘIČSKÝ ZPRAVODAJ
OBECNÍ ÚŘAD HOŘIČKY
ROČNÍK : IX

KVĚTEN 2008

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU:
Sobota 26.dubna co do počasí sice nakonec nebyla tak vydařená, jak předpovídali
meteorologové, ale poslanec PSP ČR ing. Jiří Hanuš si naplánoval jarní výlet do
naší obce, a tak vyrazil, i když obloha měla do blankytné barvy daleko. Hořičky
dobře zná, má zde řadu přátel a Barunčina vyhlídka je jeho oblíbené výletní
místo. Po příjemné dopolední procházce se pan poslanec zastavil na kus řeči na
obecním úřadě. Zajímalo ho, v jaké fázi jsou jarní zemědělské práce, pochválil
pěkně upravené prostranství návsi a s panem starostou si popovídal o životě
v obci – o tom, co se daří, ale také o všem, co zastupitele a občany trápí.
Odpoledne, když se nad Hořičkami stáhly mraky a naší vsí se přehnala silná
dešťová přeháňka, byl už pan poslanec opět v Červeném Kostelci, kde se svými
blízkými a přáteli slavil 60. narozeniny. Blahopřejeme.
o.b.
OKÉNKO ZŠ A MŠ HOŘIČKY: (převzato bez redakčních úprav)

ZŠ a MŠ Hořičky a ZUŠ Úpice
pořádají

MÁJOVÝ KONCERT,
který se koná v pátek 23. května 2008 od 16.30 hodin
v budově 2. stupně ZŠ v Hořičkách.
Srdečně zvou žáci klavírního oddělení.
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Akce ZŠ březen - duben
 Pan René Josef z „Divadla jednoho herce“ z Hradce Králové sehrál představení
Romeo a Julie, při kterém si s pomocí jednoduchých rekvizit stačil sám.
 Žáci 7. ročníku navštívili stejně jako každý rok ZOO ve Dvoře Králové nad Labem.
Zde pomohli s úklidem a poté si zahradu prohlédli a absolvovali krátký naučný
program.
 Žáci 4. a 5. ročníku navštívili dopravní hřiště v Bělovsi.
 V 1. třídě proběhla akce „My se školy nebojíme, v první třídě obstojíme“. Při této
akci měli rodiče žáků 1. ročníku společně s rodiči předškolních dětí možnost
shlédnout běžný vyučovací den a udělat si obrázek o současném vyučování.
 Žáci 2. stupně školy uspořádali „Rej čarodějnic“.

Co je nového ve škole? (nová rubrika)
 Žáci 1. stupně mají 4 nové počítače. V 1. třídě je tedy již koutek s 8 počítači,
které jsou připojeny k internetu a rovněž nabízí žákům celou řadu výukových
programů. Navíc byly pod počítače zakoupeny nové stolky.
 Na zahradě u MŠ byly instalovány 3 pískoviště o rozměrech 3 x 3m. Začátkem
května budou ještě olemována chodníky.
 Mateřská škola byla připojena k internetu a kancelář vedoucí učitelky byla
vybavena počítačem (e-mail: mshoricky@seznam.cz). Ve školce jsou tedy již 2
počítače (jeden pro děti a druhý pro p. učitelky).
K. Dvořáček
Akce MŠ březen – duben
Toto období je zaměřené na vítání jara. My jsme přírodě pomáhali otevírat zemi
„Zlatým klíčem“ – děti vyháněly zimu říkadly, zazpívaly si písničky o jaru a také si
zatančily.
Nezapomněli jsme ani na velikonoční svátky. Děti si vytvořily výstavku z různých
výrobků, vyzdobily si mateřskou školu a odnášely si různá zapichovátka a výrobky i na
výzdobu svého domova. Vyráběly i krásná přáníčka, kterými potěšily lidi z našeho
okolí.
Děti navštívily knihovnu, kde poznávaly práci knihovnice – p. Kuderové a vypůjčily si
knihy o zvířátkách.
Opět jsme se sešli se svými kamarády z MŠ z Červené Hory, kde jsme se společně
seznámili s životem dravců a sov. Paní Mazuchová přijela s kánětem, sovou, výrem,
orlem, ..... Tato akce se dětem obzvláště líbila.
Koncem dubna děti navštívily oboru daňků v Náchodě, pro které sbíraly kaštany a
žaludy.
Učitelky MŠ

Sběr starého papíru !!
Škola organizuje tradiční sběr starého papíru od 19.5. do 22.5 (odvoz 23.5. ráno).
Papír můžete nosit do obou budov školy (od 6,30h do 15,30h - budova 2. stupně a
od 6,30h do 17h - budova 1. stupně).
Předem děkujeme
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ŽIVOTNÍ VÝROČÍ:
Julianna Hofmanová, Hořičky
Josef Lev , Křižanov
Marie Grosspitschová, Hořičky
Marie Macenauerová, Hořičky

75 let
75 let
80 let
85 let

Přejeme životní pohodu a mnoho zdraví do dalších let!

OSTATNÍ:
•

Prosíme majitelé psů, aby z veřejných prostranství odstraňovali výsledné produkty
vylučovacích soustav svých čtyřnohých miláčků aneb „To co v lukách neškodí, na botu
se příliš nehodí.“
S potěšením konstatujeme, že jsou mezi námi již tací, kteří ihned po výkonu s lopatou
pospíchají, aby uchránili podrážky svých spoluobčanů.

•

Žádáme mladistvé uchazeče o rakovinu plic, kteří před vchodem do knihovny
pravidelně na svém zdravotním stavu pracují, aby neodhazovali vajgly na zem. Vypadá
to docela blbě. Zvažte, zda by nebylo výhodnější požádat rodiče, abyste mohli kouřit
pěkně doma v obývacím pokoji.

•

Od pondělí 5.5.2008 (19.týden) se mění týdenní svoz odpadů na 14-ti denní cyklus, tzn.
že další svoz bude uskutečněn až ve 21.týdnu (tedy 19.5.2008) a dále pak každých 14
dní.

FEJETON POD ČAROU:
CHTĚL BYCH BÝT VE ŠKOLCE

Téma dnešního fejetonu mne drží už od minulého vydání zpravodaje, ve kterém vyšlo
oznámení o zápisu dětí do naší mateřské školy. Přiznejme si, že vzpomínky na „školkové“
období jsou stále v nás a při představě, že bychom se mohli alespoň na chvíli vrátit do herny,
se nám tají dech.
Ano, začátek docházky vyžaduje určitou odvahu zejména ze strany rodičů. Vždyť dosud
věděli doslova o každém kroku svého dítka, společně prožívali zaražené větříky a citlivě
foukali na odřené kolínko. Jaké to bude, až nastane den D? Jak se bude náš maličký (maličká)
cítit v dlouhé řadě malých a neosobních záchodových mís? Jestlipak se jim dostane náležité
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péče, až jemná pokožka pozná drsnost asfaltu či hrubost antuky na hřišti? Zdali bude náš
brouček (beruška) hezky usínat po obědu, u jehož zrodu poprvé nebyla maminčina ruka? I to
víte že ano.
Z pohledu samotných dětí se jedná o velmi jednoduchou rovnici: spousta hraček plus plno
nových kamarádů plus milé paní učitelky rovná se báječná školka. Drobná nedorozumění
postupně upadají v zapomnění a čas otupí i malé neshody: „Davídek mi nechtěl půjčit
náklaďáka – toho červenýho!“ nebo „Gábinka mi sebrala bárbínu a ještě ji namalovala zelenou
pastelkou tvářičky!“
S odstupem let nostalgicky vzpomínáme na svou školku a uvědomujeme si, že bezstarostné
období je nenávratně pryč. Vždyť kde se vám stane, že po nechtěném rozbití květináče
nemusíte sbírat střepy? Ve školce. Kde je promptně a bez vaší výraznější účasti vyřešeno mírné
ublinknutí? Ve školce. Kdy se vám stane, že se o drobný karambol v kalhotách, který
způsobily ještě nevycvičené svěrače, postarají paní učitelky? Zřejmě již nikdy jindy, pouze ve
školce.
Každé dítě je v tomto věku pochopitelně doslova nabité energií, a tak jestliže v předchozím
odstavci byla energie ušetřena, musí být logicky o to více vydána. Ještě že jsme ve školce.
Možností je nepřeberně. Chlapečci s výrazem drsného řidiče kamionu do nekonečna převáží
písek z jednoho koutu pískoviště do druhého, děvčátka zase dlouhé minuty důležitě a
zodpovědně míchají v hrncích smyšlenou krupicovou kaši, aby našim kamioňákům lehce
klouzala do krku.
Po obědě čekají na děti voňavé postýlky jako z pohádky O Sněhurce (i tato aktivita je nám
v pozdějších letech dlouho upírána). Den ve školce může být zakončen ještě pobytem na
zahradě nebo hřišti, kde děti obíháním prolézačky vydají poslední zbytky energie a večer
v rodičovské náruči již jen tenkým hláskem mumlají své zážitky ze školky. A teď ruku na
srdce. Kdo z nás by nechtěl alespoň na pár dní zpátky do školky? Já tedy ano.

(mn)

Redakční uzávěrka čísla je vždy k 20.kalendářnímu dni v měsíci.
Náklad tohoto vydání činí 300 ks. Výtisky jsou neprodejné a slouží k bezplatnému informování občanů .
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