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ROČNÍK : XVII

KŘÍŽOVKA (minulé řešení: Mertlík, Marešová, Zedníková, Moc)

květen 2016

autor: Luděk Rudiš

Tajenka – příjmení občanů Hořiček (i v minulosti)
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Vodorovně:
A – bio, rival, SPZ Boskovic,
zkratka sportovního klubu
B – nemoc rtu, malé plachetnice,
větší dárek
C – římsky 51, tajenka, spojka
D – běž, porozumění, ORI
E – lidové přitakání, vytáhnout,
textilní surovina
F – hoří, bájný mořeplavec, tři
(slovensky), MPZ ČSSR
G – SPZ Karviné (obráceně), železo,
přelom, citoslovce krávy
H – vyložit, puch
I – starší SPZ Prahy, tajenka, opak
sudých
J – kořenová zelenina, nakladatelství
knih, ukazovací zájmeno
K – tetanus, člověk, kterému se
nedaří

K
Svisle:
1 – kolem (básnicky), 2x J, 2.pád množného čísla slova pivo, jednání na divadle
2 – SPZ Písku (opačně), modla, křepce
3 – SPZ Náchoda, přihlížející, stařec
4 – zkr.státu Oregon (USA), SPZ Vsetína, ypsilon, tedy (hovorově), ruská řeka
5 – MPZ Švédska, tajenka, 24 hodin
6 – chemická značka kyslíku, kůň, předložka, tady, značka starších cigaret
7 – kulatina, síla, římsky 999
8 – slovenský pastevec, nezbedný člověk (lidově), zkratka civilní obrany
9 – otázka místa, město v antickém Řecku (s pravopisnou chybou), římsky 50
10 – zkratka Státní arbitráže (ČSFR), tajenka, ukazovací zájmeno
11 – kus ledu, anglicky „v“, vysušené, kůň
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Co se děje v knihovně v Hořičkách?
Pravidelní návštěvníci knihovny v Hořičkách a možná i někteří “všímaví obyvatelé” Hořiček jistě
zaznamenali, že se v knihovně něco děje. Rozruch v ní působí pracovnice metodického oddělení
Městské knihovny Náchod, které knihovnu v posledních dvou měsících navštěvují a vypadá to, že
ještě několik měsíců navštěvovat budou. A co je důvodem těchto návštěv?
Městská knihovna Náchod je knihovnou pověřenou regionální funkcí, což znamená, že poskytuje
menším neprofesionálním knihovnám v okrese především poradenské, vzdělávací a koordinační
služby, buduje výměnné fondy a zapůjčuje výměnné soubory knihovních dokumentů a vykonává další
nezbytné činnosti napomáhající rozvoji knihoven a jejich veřejných knihovnických a informačních
služeb. V těchto měsících tyto služby intenzivně poskytuje i knihovně na Hořičkách, kde provádí
takzvanou “automatizaci knihovny”.
Obecní knihovna v Hořičkách je největší neprofesionální knihovnou z celého náchodského regionu,
který zahrnuje celkem 60 obecních knihoven Náchodska, Broumovska, Policka, Novoměstska,
Jaroměřska a Červenokostelecka. Mimo to se ale může chlubit i velmi dobrým umístěním v žebříčku
nejúspěšnějších obecních knihoven náchodského regionu za rok 2015, který na základě statistických
výkazů sestavilo metodické oddělení Městské knihovny v Náchodě. Knihovna v Hořičkách obstála v
konkurenci všech šedesáti knihoven a umístila se v první pětici těch nejlepších hned ve čtyřech
hodnocených ukazatelích (viz obrázek). Největší podíl má na tomto úspěchu samozřejmě paní
knihovnice Kuderová, která se o knihovnu a své čtenáře stará s neobyčejnou péčí a radostí.
S finanční pomocí dotačního programu Ministerstva kultury zakoupila obec Hořičky pro svou
knihovnu počítačový program Verbis. Tento automatizovaný knihovní systém plně nahradí dosavadní
papírovou evidenci dokumentů knihovny či výpůjček a v mnohém usnadní práci paní knihovnici,
urychlí půjčování, zjednoduší evidenci knihovních statistik či vyhledávání knih v knihovně. Každou
knihu je potřeba nejdříve odborně zpracovat, uložit záznam o ní do databáze programu a opatřit ji
čárovým kódem. Poté bude následovat i přebalení a přeznačení knih, které to potřebují. Nedílnou
součástí takovéto modernizace knihovny je i vyřazení poškozených, opotřebených, obsahově
zastaralých či velmi dlouho nepůjčovaných knih. Vzhledem k velikosti knihovního fondu čítajícího
více než sedm tisíc svazků potrvá pracovnicím z Náchoda evidence všech dokumentů knihovny
minimálně do konce června. Následovat bude zaevidování všech čtenářů do knihovního programu,
výroba nových čtenářských průkazů s čárovými kódy a postupné zavádění programu do ostrého
provozu. Aby bylo možné funkce programu vyladit do bezproblémového fungování, bude paní
knihovnice do konce tohoto roku evidovat vše jak v počítači, tak ještě postaru papírově. Od nového
roku však přejde pouze na počítačovou evidenci. Pracovnice náchodské knihovny postupně zaučují
paní knihovnici do práce s knihovním programem a ta se s ním vypořádává s obdivuhodným zaujetím
a šikovností.
Věříme, že zavedení knihovnického programu i přes prvotní potíže spojené se zvládnutím všech funkcí
programu, pomůže knihovně zpřehlednit a zefektivnit evidenci všech knihovnických procesů a
knihovna bude i nadále vzkvétat a dobře sloužit svým uživatelům.
Bc. Klára Havlová, Bc. Marta Lelková - pracovnice metodického oddělení Městské knihovny Náchod,
o. p. s.
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provede v naší obci mobilní svoz nebezpečných odpadů
Dne:

28. května 2016 (sobota)

Stanoviště: KŘIŽANOV
HOŘIČKY

u hospody
u bývalé Jednoty

13:00 – 13:25 hodin
13:30 – 14:10 hodin

Vybírané nebezpečné odpady:
oleje a nebo tuky
barvy, lepidla, pryskyřice
rozpouštědla
kyseliny, hydroxidy, fotochemikálie
detergenty, odmašťovací prostředky
staré léky
pesticidy

Další odpady, které od Vás odebereme:
pneumatiky (osobní)
akumulátory (i plné)
monočlánky
zářivky, výbojky
ledničky, mrazničky
televizory
elektropřístroje - rádia, vysavače, pračky, sporáky atd.

Ledničky, mrazničky, televizory, monitory, ostatní elektropřístroje,
monočlánky 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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