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Přejeme životní pohodu a mnoho zdraví do dalších let!

ZE ŽIVOTA OBCE
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zájezd o.p.s. Pechanec. Čtenáři zpravodaje jistě zaznamenali pozvánku na poznávací zájezd do
Olomouckého kraje, který se konal v sobotu 8.října. V průběhu putování vznikly fotografie,
které jsme umístili do nového alba na portálu www.rajce.idnes.cz. Máte-li přístup k internetu,
navštivte stránku http://horicky-fotografie.rajce.idnes.cz/ , kde na Vás čeká celkem 7 alb
z různých akcí, samozřejmě včetně zmiňovaného zájezdu do Loštic a Čech pod Kosířem.
Jestliže jste se akce zúčastnili, zavzpomínejte. Pokud jste nebyli mezi přihlášenými,
prohlédněte si navštívená místa.
Obecní vlajka doma i v zahraničí. Již několikrát jsme v našem zpravodaji vyzývali cestovatele
z řad našich spoluobčanů, aby si před cestou na své výlety vyzvedli na obecním úřadu malou
obecní vlajku a fotili a fotili a fotili. Výzva padla na úrodnou půdu a na našich internetových
stránkách se začala plnit rubrika Obecní vlajka v Evropě a Obecní vlajka ve světě. V první
kategorii můžete zhlédnout snímky z Rakouska, Francie, pobaltských států (Litva, Lotyšsko,
Estonsko) nebo třeba z krásného Norska. Hranice Evropy vlajka překročila při putování do
Taiwanu, Vietnamu, Kuvajtu, Bahrajnu, Kataru a poslední přírůstky jsme zaznamenali dokonce
z daleké Jižní Koreje a Austrálie! V některých případech je vlajka staticky připevněna (např. na
pracovní vozík hanojské zahradnice), jindy ji drží místní obyvatelé a na několika snímcích
můžete poznat i naše spoluobčany, kteří s ní do vzdálených míst vycestovali. Jen ta domácí
rubrika zeje prázdnotou. Ani nadcházející podzim nemůže přece zabránit vzít ji s sebou na
Václavské náměstí, do moravského sklípku nebo na fotbalový či hokejový stadion. Rozšíříte
řady místních fotografů? Snímky hledejte na www.horicky.cz v odkazu Fotogalerie, část
Kulturní akce, události.
Dětské hřiště – ohlédnutí za sezónou. Maminky s malými dětmi si oblíbily klidovou zónu za
obecním úřadem, kde se mohou posadit na lavičku, zatímco se děti houpají, točí na kolotoči
nebo prolézají žlutou plastovou trubou. Bohužel ale začaly na hřiště docházet děti duchem sice
školkového věku, ale hmotností odpovídající druhému stupni základní školy. A stalo se, že
nám houpačku polámaly. Žádáme rodiče, aby svá malá dítka na kolotoči hlídali a ony tak
nedošly k úhoně. Naopak ty větší děti by měli od atrakcí hnát tzv. svinským krokem, aby
neutrpěla třeba houpačka a následně rodičovská peněženka.
(mn)
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OKÉNKO ZŠ A MŠ HOŘIČKY: (převzato bez redakčních úprav)

více o škole na www.skolahoricky.cz

Rytmy sběrného dvora aneb hrát lze na všechno....
V říjnu jsme se na 1. stupni přesvědčili, jak se dají využít věci kolem nás k produkci zvuku. Zbavili jsme
se přebytečné energie, které máme dost a dost, jak jistě všichni víte, a naučili se něco nového. Hráli jsme
na recyklované materiály - plastové sudy, hrnce, chrastítka z plechovek pomocí paliček zakončených
tenisovým míčkem. Zjistili jsme, jak je jednoduché naučit se pár rytmů pomocí rytmického slabikování a
popěvků, které jsme poté společně převedli do hry na nástroje. Hravě jsme zvládli gradace, akcenty,
vytleskávání, počítání i bodydrumming, což je rytmus na tělo - tleskání, pleskání, dupání při tanci.
Najednou jsme slyšeli rytmus ve všem, dokázali jsme společně hrát ve větší skupině a dohromady jsme
vytvořili jeden veliký hudební celek. Připadali jsme si jako orchestr, který hraje pro lidi a přitom jsme
cítili na sobě takovou tu atmosféru velkých koncertů, přestože jsme byli jen v malé třídě v naší škole. Pod
vedením pana Davida Andrše jsme zažili něco okouzlujícího. Bylo to skvělé a rozezněli jsme naprosto
celou budovu školy – prý jsme byli slyšet až na návsi...
učitelky 1. stupně

Exkurze do elektrárny
Střídavý, střídavý, silný elektrický proud....Snad všichni znají píseň pánů Svěráka a Uhlíře. Žáci z 2.
stupně naší základní školy se o tom jeli dokonce přesvědčit až do opatovické elektrárny. V helmách, které
jsou v areálu povinné, nám to všem moc slušelo. A hned u pásového dopravníku jsme se přesvědčili i o
tom, že uhlí je zkrátka černé, i když je vlastně hnědé. Na oblečení se to rozeznat nedalo. Pak už naše
exkurze probíhala v podobném duchu jako ve filmu Na samotě u lesa - každý by to chtěl slyšet ještě
jednou. To proto, že v provozech byl velký hluk. A také se nám hůře dýchalo. Jen nás malinko zklamalo,
že nám náš milý průvodce elektrárnou nezasršel, ale to z bezpečnostních důvodů nešlo.Tak až zase budete
někdy hubovat, že nejde proud, asi si zkoušel "zasršet" někdo jiný..
Mgr.Věra Šintálová

Brno přivítalo nejlepší sportovce OVOV a Hořičky nechyběly
Začátkem letošního školního roku se uskutečnilo republikové finále Odznaku všestrannosti olympijských
vítězů (OVOV) – pro zjednodušení desetiboj. Část disciplín je klasicky atletických (běhy, skok daleký,
hod, trojskok) a zbytek prověřuje silové schopnosti (kliky, leh/sedy, shyby,…). Naše škola se každý rok
do projektu OVOV zapojuje celoročně, při hodinách tělesné výchovy žáci pravidelně tuto všestrannost
trénují. A vyplácí se! Opakovaně jsme postoupili do krajského kola v Hradci Králové a po čtvrté do
republikového finále. Letos nás v Brně reprezentovala žákyně 8.ročníku Denisa Hamříková. Soutěžila v
kategorii jednotlivců. Samotné závody probíhaly ve dvou dnech – v pátek a sobotu. Ubytování, stravování
i sportovní zázemí poskytlo VUT. Celou akci zahájila na novém atletickém stadionu běžkyně Jarmila
Kratochvílová. Minutou ticha jsme zavzpomínali na paní Věru Čáslavskou, která v minulých ročnících
nikdy nechyběla a stala se jakýmsi maskotem soutěže. V horkém počasí, kdy palčivé slunce vyhnalo rtuť
teploměru ke třicítce, podala Denisa obětavý výkon. V jednotlivcích skončila 18., v celkovém pořadí
obsadila ve svém ročníku 58.místo. Celkem závodilo 623 žáků, fandilo 236 učitelů a vypomáhalo 195
policistů a vojáků (jako rozhodčí a dozor). Atraktivitu zajistili svou účastí bývalí i současní olympionici a
sportovní legendy. Byli k dispozici dětem formou rozhovorů, autogramiád a fotografování. Z moravské
metropole jsme odjížděli unavení, ale plní krásné sportovní atmosféry, která se nám nadlouho vryla do
paměti.
Mgr. Iveta Faltová
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SBĚR STARÉHO PAPÍRU!
Škola organizuje tradiční sběr starého papíru od 21.11. do 24.11.2016 (odvoz v pátek 25.11.2016 ráno).
Papír můžete v uvedených dnech nosit do obou budov školy (od 6,30h do 15h do budovy 2. stupně školy a
od 6h do 17h do budovy 1. stupně školy a MŠ).

Sbíráme noviny, časopisy, směs letáků a ostatní sběr.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
Srdečně Vás zveme na rozsvěcení vánočního stromu, které
se bude konat v pátek 25.11.2016 v 16:15 hod u budovy
obecního úřadu.
Hudební vystoupení zajistí žáci naší základní školy.
Věříme, že i letos zazní jedinečné české koledy,
které budeme moci zapět společně se školáky.

P.S. Přijďte pobejt …
Horký čaj a drobné občerstvení se již staly příjemnou tradicí a letos možná vystoupí i děti z naší mateřské
školy. ☺
(mn)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

FEJETON POD ČAROU
TETOVÁNÍ
Proti gustu žádný dišputát. Jestliže se jedinec rozhodne skákat po jedné noze z Hořiček do Skalice, nechť
tak učiní, nebo to alespoň zkusí. Pokud si bude chtít někdo koupit poslední model mobilu za 30.000,- Kč,
no prosím. Když ale kdosi dospěje k rozhodnutí, že si na hruď, biceps či levou polovinu hýždí nechá
vytetovat „Miluji Blanku“ nebo „Bedřichu, tohle tělo patří Tobě“, to už je jiné kafe. Zatímco v prvním
případě lze usednout na krajnici, usedavě plakat, stopovat, mazat stehenní sval francovkou, v tom druhém
slevit ze svých nároků a spokojit se s obyčejným telefonem za 500,- Kč, u tetování je rozhodnutí spojené
s doživotními následky. Vztah s Blankou může skončit a původní text by jeho nositel viděl raději mezi
zmiňovanou levou hýždí a její pravou dvojnicí. Majitelka těla, které mělo navždy patřit Bedřichovi, se
provdá za Honzu a ten se asi obtížně vyrovná s uvedenou hláškou.
Problémy lze očekávat i při „obyčejném“ výběru obrázků, symbolů nebo čínských znaků. To, co ve
třiceti vypadá na vypnuté kůži jako silný lev, kouzelný drak nebo v překladu znamená „žiji tak, jako by
dnešní den měl být můj poslední“, může v šedesáti připomínat na vrásčité pokožce vypelichanou kočku,
scvrklého netopýra a znaky lze obtížně přeložit jako „dnešní den je můj poslední“. Tetování se může
problematicky promítnout i do zaměstnání. Svalnaté předloktí stavebního dělníka s vyvinutou blondýnou
asi nikoho nepohorší, ale přinejmenším do rozpaků vás může uvést bankovní úřednice s vytetovanou
krajkou na každém prstu. Zřejmě se nevyhnete představě, jak bude krajka jednou vypadat na vrásčitých
prstech postižených revmatoidní artritidou. Tetování je stigma, které nelze odložit jako jmenovku.
Brigádnice Petra si po šichtě visačku odepne a z Kauflandu odchází nepoznamenaná. Kérkařem
ocejchovaná slečna bude ale navždy ta s kouzelným drakem nebo se scvrklým netopýrem.
No ale proti gustu žádný dišputát. Vždyť i já jsem měl jednou tetování. Bylo to tuším v první třídě,
když jsem se píchnul do palce hrotem pera namočeným do inkoustu při hodině psaní. Vlnovku jsem ale
potom v sešitě nějak dokončil a „tetování“ se samovolně ztratilo při jízdě na kole.
(mn)
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KŘÍŽOVKA (minulé řešení: Macháček, Chlupáč, Kocián)

autor: Luděk Rudiš

Tajenka – souvisí se slavnostní událostí
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

A
B
C

´

D
E
F
G
H
CH
Vodorovně:
A – ves z pohádky J.Drdy (krátce), darovat (krátce)
B – pochoutka při zabíjačce, MPZ Itálie, podnik v Trutnově, známý český herec
C – 1.díl tajenky
D – ozubec, keř s oříšky, kozlík se ozval
E – umělecké jméno zpěvačky Hrůzové, SPZ Rychnova n.K., mužské jméno, zbabělec, SPZ Ústí n.O.
F – MPZ Španělska, 2.díl tajenky, ostrov v Malých Sundách, chemická značka boru
G – lidové přitakání, půjčka (krátce), 3.díl tajenky
H – pokladna, SPZ Náchoda, sok, chemická značka astatu
CH – APY, popěvek (krátce), zn. československých televizorů, římsky číslo 3

Svisle:
1 – udělené volno
2 – výzva, mýdlo (anglicky)
3 – označení Los Angeles, pořadí (zájezdů)
4 – zbabělec (hanlivě), dával podkovy
5 – jméno severokorejského vůdce, obchod s loveckými potřebami (dříve)
6 – značka řetězových pil Bosch, spojka (dlouze), tělesně ubližovat
7 – přitakání (zastarale), zkratka mistrovství světa, oslovení bůžka lásky
8 – druh papouška, zkratka komunistické strany, cizokrajný pták
9 – příslovce místa, plošná míra, MPZ Rakouska, Č, římsky číslo 45
10 – Y, ano (italsky), opak velká, kancelářská zkratka
11 – jmenovité zavolání na psa, peněžní poukázka, římsky číslo 51
12 – zkratka auto-moto klubu, tvrdý povrch chleba (krátce), římsky číslo 1
13 – prehistoričtí členovci (v textu i=y, na konci = i)

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 - 240 ks.
Výtisky jsou neprodejné a slouží k bezplatnému informování občanů.
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