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Podzim v naší škole
Tak jako každoročně, i letos probíhá na naší škole plno aktivit týkajících se různých ročních období.
Aktuálně se jedná o Podzim v naší škole - co vše si má pod tímto názvem představit člověk, který již
odrostl školním povinnostem?
Neznamená to, že by se děti neučily, ba naopak. Draci, houby, listy, ovoce a zelenina, podzimní krajina
atd., všechny tyto prvky podzimu hrají hlavní roli v matematice, českém jazyce, přírodovědě, výtvarné
výchově i pracovních činnostech. Žáci počítají slovní úlohy o traktorech, pytlích brambor, vagonech obilí,
v českém jazyce píší věty, učí se básničky. Společně hledají odpovědi na otázky – proč se listí zbarvuje a
opadává, jaké práce probíhají na polích a zahradách atd. Ve výtvarné výchově malují podzimní listí,
krajinu, vytvářejí draky různými technikami, připravují salát z ovoce či vaří bramboračku. Projekt Podzim
ve škole bude pokračovat i nadále tzv. Bramborovým týdnem.
Na začátku října se žáčci druhého ročníku byli podívat na zemědělskou techniku u svého spolužáka
Honzíka. Děti si mohly prohlédnout různé stroje, které lidem usnadňují práci na poli např. při sklizni,
podmítání, hnojení, přípravě pole na další sezonu, setí apod. Tatínek Honzíka dětem poutavě vyprávěl o
strojích a o pracích na poli. Ukázal školákům osivo, brambory, řepu, ale i hnojivo a zodpověděl na
všechny zvídavé otázky chlapců a děvčat. Děti si mohly stroje osahat a zkusit se i vyšplhat do kabiny
traktoru. Hlavním lákadlem byla jízda na šlapacích traktorech a zvířata – pejsek, slepice a kohout.
A tak bychom touto cestou chtěli poděkovat manželům Pacákovým za velmi pěknou část dopoledne.
učitelky 1. st. ZŠ

Podzimní tvoření v mateřské škole
Skončilo babí léto a nastal barevný podzim. Děti z MŠ společně s rodiči vyrobily výrobky z přírodnin a to
byl podnět uspořádat soutěžní výstavu. Těch věnečků, domečků, postaviček, zvířátek a dokonce i lapač
snů – až oči přecházely.
Všem zúčastněným chceme touto cestou poděkovat. Člověk by nevěřil, jak šikovné tady máme rodiče!
Nikdo neodešel s prázdnou, snaha všech byla náležitě oceněna.
Výsledky naší školkové soutěže: 1. místo Karin (dekorace na zeď, věneček)
2. místo Anežka (sova)
3. místo Lenka (podzimní pohodička)
Těšíme se na další spolupráci.
Monika Olbortová, vedoucí učitelka MŠ
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SBĚR STARÉHO PAPÍRU!
Škola organizuje tradiční sběr starého papíru od 19.11. do 22.11.2018 (odvoz v pátek 23.11.2018 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 30.11.2018 v 16:15 hodin na návsi.
Kulturní 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 …
(mn)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ZE ŽIVOTA OBCE
Vítání občánků. V sobotu 3. 11. 2018 jsme s radostí v obřadní síni obecního
úřadu přivítali do života naše nové spoluobčánky. Nějaký ten pátek jsme ale
museli počkat, abychom vítané děti tzv. nastřádali. Logicky tedy muselo dojít
k tomu, že nám tam některé z nich již zvesela pobíhaly.
Slavnostního obřadu se zúčastnili:
- Tomáš a Dorota Pinkavovi s dcerou Teodorou
- Jaromír a Lucie Vaňkovi se synem Ondřejem
- Petr Marel a Iveta Hofmanová s dcerou Štěpánkou
- Michaela Měřínská s dcerou Lily Anne
- Ondřej Grosspitsch a Lucie Mikešová se synem Ondřejem
- Karel Stehno a Alena Rufferová se synem Ondřejem
- Jan Šorban a Aneta Krsková se synem Matyášem
Rodičům přejeme hodně radosti z dětí a našim maličkým pevné zdraví a mnoho životních
úspěchů.
Poplatek za psy. Žádáme ty majitele psů, kteří, jistě nedopatřením
či prostým opomenutím, ještě nesplnili svou povinnost a dosud
nezaplatili příslušný poplatek, aby tak učinili nejpozději do konce
listopadu. Vždyť kdo by chtěl mít nálepku neplatiče.
Adventní trhy. Tak jako každý rok, předvánoční atmosféru začnou vytvářet adventní trhy ve vile
Barbora, které se budou konat v neděli 2. prosince 2018. Neberte tuto informaci na lehkou váhu,
protože svou účast potvrdili Mikuláš, čert i anděl.
Připomínáme mobilní svoz nebezpečných odpadů (viz minulý zpravodaj), který se uskuteční
v sobotu 10.11.2018 (Křižanov 10:20 – 10:35 hodin, Hořičky 10:45 – 11:10 hodin).
(mn)
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Program:

od 14:30 hodin - hry a tanec
od 16:00 hodin – zábavný program a určitě přijde i Mikuláš se svým doprovodem

Vstupné dobrovolné.

Těšíme se na vaši účast.
Pechanec o.p.s.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

KŘÍŽOVKA (minulé řešení: Pichová, Hlaváč)
Tajenka – příjmení našich současných nebo minulých spoluobčanů
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autor: Luděk Rudiš

10 11
Vodorovně:
A – osetí, palivo, textilní vlákno
B – zkr. státního nakladatelství, tajenka, symetrála
C – pytlácké nástrahy, SPZ Jičína, zkratka
autodopravy, úder nohou
D – římsky číslice 50, Němec, spojka, tajenka
E – druh sekery, co (slovensky), anglický titul
F – zkr. obchodní akademie, kus ledu, spojka,
chytám, MPZ Rakouska
G – předložka, bývalá cestovní kancelář
specializovaná na lázeňskou péči, ukazovací
zájmeno, SPZ Strakonic

A
B
C
D
E
F
G

Svisle:
1 – ochuť solí, černý pták
9 – hlt vody, nafta
2 – MPZ Senegalu, značka švédského automobilu 10 – vysoká karta, potřeba brusiče
3 – ženské jméno, mořský pták
11 – útočit na někoho
4 – tajenka, MPZ Lucemburska
5 – poznač, spojka, chemická značka dusíku
6 – zde, západočeské město, ČIE
7 – kypřit půdu, Olga
8 – falšovat
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FEJETON POD ČAROU
JAK SE DO LESA VOLÁ, TAK SE Z LESA OZÝVÁ
Notoricky známé přísloví mě napadne vždy, když vidím v televizi nebo čtu na internetu zprávu o
nemorálním chování některých jedinců. Loupežná přepadení starších, bezmocných lidí, odsouzení hodné
praktiky šmejdů či vulgární slovní napadání seniorů, to je jen výčet toho, s čím se normální člověk
nemůže ztotožnit.
O čem se ale příliš nemluví, je osobnost pachatelů, zmiňovaných šmejdů nebo pubertálních výrostků.
Z jakých rodin pocházejí, kdo jsou jejich rodiče, prarodiče? Co si prožili ve svém dětství a naopak, jaké
bude jejich stáří? Ponechme nyní stranou výkonnou složku právního systému, já bych rád věřil výše
uvedenému přísloví. Tak tedy loupežníku, byl sis v partě mladých a silných kamarádů jistý svou
neporazitelností? Oslavíš pár desítek Silvestrů a bude z tebe zesláblý a nemocný sedmdesátník nebo
osmdesátník. Jak se budeš cítit na ulici, když za tebou bude pokřikovat parta mutujících, uhrovitých
„hrdinů“? A co ty, šmejde, který jsi neváhal kvůli svým vysokým finančním nárokům bez mrknutí oka
nechat podepsat důvěřivou babičku změnu dodavatele elektrické energie, která pro ni byla sakra
nevýhodná, ale ty jsi nutně potřeboval prachy na poslední model mobilu nebo nová litá kola? Jak by se ti
líbilo, kdyby tě jednou navštívil podobný šmejd a nechal tě podepsat papír, na kterém vlastním podpisem
souhlasíš s převodem vlastnictví svého bytu po rodičích, a to jenom proto, že už blbě vidíš, slyšíš nebo
máš Alzheimerovu nemoc, které ses v mládí tolik vysmíval? Nu a nakonec ty, frajere, který ses tolik bavil
urážkami starce, co tě nemohl ohrozit svou holí, protože by bez její opory upadl. Z čínského draka,
vytetovaného na kdysi svalnatém bicepsu, zbyla vybledlá šedá pavučina, o silný hlas jsi úspěšně přišel
díky nekonečným kartónům cigaret. Četl jsi ve škole básničku Dědova mísa od nějakého Nerudy? Kdopak
tobě mísu vydlabe?
V popsaných situacích by byla aplikace přísloví k lumpům ještě docela shovívavá. Okradl jsi někoho?
Jiný okrade tebe! Stejnou měrou, pěkně oko za oko, zub za zub. Inu, jak se do lesa volá, tak se z lesa
ozývá. Ale padnoucích přísloví bychom našli samozřejmě více. Co takhle „Kdo seje vítr, sklízí bouři“?
Tam už je důsledek mnohem horší…
A tak když vidím ty televizní reportáže nebo zprávy na internetu, kladu si otázku. Co dělali rodiče, když
jim takováto kvítka začala doma vykvétat? Budou tyto jejich „děti“ jednou schopny se o své rodiče
postarat? A budou mít ony sami také své děti a budou podobnou benevolencí riskovat, že jim nikdo tu
dřevěnou misku ve stáří nepodá?
(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 - 240 ks.
Výtisky jsou neprodejné a slouží k bezplatnému informování občanů.
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