HOŘIČSKÝ ZPRAVODAJ
OBECNÍ ÚŘAD HOŘIČKY
www.horicky.cz

ROČNÍK : XII

říjen 2011

POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE
ve středu 12.10.2011 v 19:00 hod
hostinec Hořičky– jídelna
Program bude zveřejněn na úřední desce obecního úřadu a také na našich internetových
stránkách.

_______________________________________________________________

„HOSTINEC NA HOŘIČKÁCH“
VÁS ZVE NA

STAROČESKÉ POSVÍCENÍ
15.,16. a 17.10.2011
- široká nabídka tradiční české kuchyně
Program:
sobota 15.10. od 20:00 hod - Posvícenská zábava
- hraje META (vstupné 50,- Kč)
pondělí 17.10. od 17:00 hod - Zlatá hodinka
- posezení s harmonikou
( rezervace na tel: 774 784 318 )
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OKÉNKO ZŠ A MŠ HOŘIČKY:

(převzato bez redakčních úprav)

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Moderní technika v naší škole
V minulém čísle jsem Vás informoval o tom, že naše škola je zapojena do projektu „EU
peníze školám“. V rámci tohoto projektu jsme během hlavních prázdnin namontovali do 4
tříd školy interaktivní tabule. Jelikož je to poměrně nová, málo známá technika, stálo by za
to říci, oč jde.
V přední části třídy je tabule, která má střední část bílou a na stranách jsou zelená křídla. Na
bílou část se píše fixem a na zelená křídla křídou. V horní části tabule je pak namontován
dataprojektor s ozvučením. Ten umožňuje promítat obraz z počítače na tabuli.
Nejdůležitější na celém systému je pak speciální tužka, která přímo na tabuli plní funkci
myši. Žáci tak mohou před ostatními ovládat onou tužkou obraz promítaný na tabuli. Před
tabulí pak stojí klasická katedra, v níž je zabudován počítač, který je s tabulí propojen.
Pokud tedy přijde paní učitelka do třídy, usedne k velmi modernímu zařízení, které nabízí
řadu dosud netušených možností. Žáci mohou vidět ve velkém formátu vše, co zobrazuje
monitor počítače a hlavně to mohou na tabuli ovládat. Mohou pracovat s výukovými
programy, vidět fotografie, sledovat videa, slyšet zvuky čehokoli, poslouchat cizí jazyky,
luštit přímo na tabuli křížovky a kvízy, provádět testy před spolužáky, doplňovat pracovní
listy, dívat se na prezentace, apod. Samozřejmě mohou sledovat běžné DVD či přehrávat
klasickou videokazetu. Je toho opravdu mnoho, co se dá s tabulí dělat. Cílem této techniky
je zvýšit názornost vyučování a zpestřit ho. Rozhodně není dataprojektor spuštěn neustále,
pouze vyučování doplňuje. Pokud je systém vypnut, používá se tabule běžným způsobem
(tzn. píše se na ni buď fixem nebo křídou).
Co tedy říci na závěr? Toto zařízení mění poněkud úlohu a práci učitele. Moderní učitelé
dnes tedy chodí do třídy s učebnicí, sešitem, s pomůckami, ale hlavně s „fleškou“, na které
mají předem připravené tzv. digitální učební materiály (neboli DUMy). Doufám, že nová
moderní technika posune naše žáky o velký krok vpřed na cestě za poznáním.
Mgr. Karel Dvořáček

Čína - říše mocného draka
V čínské kultuře drak symbolizuje sílu, úspěch, vznešenost a dobro. A co se vybaví vám,
když se řekne Čína? Jídlo s nudlemi? Levné a někdy i nepříliš kvalitní výrobky? Hi-fi věž?
Čaj?
Našim žákům se po shlédnutí programu uváděného v rámci projektu Planeta Země 3000 v
Červeném Kostelci, vybaví i mnoho dalšího. Velká čínská zeď, bojová umění, nejvyšší hory
světa, či hliněná armáda bojovníků, ve které se nenajdou dvě stejné sochy. Našimi miláčky
se pak staly pandy a bezzubý tančící stařeček, který se umí nádherně radovat ze života, tak,
jako všichni číňané.
Také už naše děti vědí, že poklid, který zde v Hořičkách panuje by Číňanovi připadal asi
jako zázrak. Přelidněnost nám tu rozhodně nehrozí.
Shodou okolností se mi po shlédnutí tohoto vzdělávacího projektu dostal do ruky časopis
Vlasta, ve kterém jsem si se zájmem přečetla o další asijské zemi - Nepálu. Jako učitelku
(nemoc z povolání) mě nejvíce zaujaly informace o nepálském školství.
Po zvládnutí skromného základního vzdělání se děti vrací ze škol domů a pracují na
polích. Pouze v případě, že rodiče mají peníze nebo získají "sponzora", mohou jejich
ratolesti navštěvovat internátní školy, kde je jim poskytnuto ubytování, strava a leckdy i
základní hygienické potřeby. Žáci těchto škol si vzdělání nesmírně váží a děkují všem, kdo
jim studium umožnili. Stejné je to i v Číně.
A tak si říkám: Kéž by tomu tak bylo i u našich dětí, které považují vzdělání za "nutné zlo" ,
školu za "otravu a nudu" a učitele za záškodníky, přestože se jim všemožně snaží výuku
zpestřit.
Co by asi děti z těch nejchudších asijských rodin říkaly na možnost zajet si do kina,
pohodlně se usadit a podívat se, jak to chodí třeba právě u nás?
Mgr. Věra Šintálová
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obecně prospěšná společnost

Vás zve na slavnostní promítání letošního představení

„ Stvoření světa“
Ničeho se nebojte, divadlo trvá jen 20 minut.

K tanci i poslechu poté bude hrát

STUDIO HAMR (zpívá Eva Náhlovská)
Uvidíte a uslyšíte, jak může být příjemné celý večer poslouchat zastupitelku obce.

pátek 28. 10. 2011 v 18:00 hod
sál obecního hostince na Hořičkách
_______________________________________________________________
ZE ŽIVOTA OBCE
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



TROJROZMÉRNÁ POHLEDNICE – Hořičky mají svou tzv.lentikulární
pohlednici! Propagace naší obce kráčí mílovými kroky vpřed. Další novinkou ve
zviditelňování Hořiček je "trojrozměrná" pohlednice, jejímž obsahem je mapa
našeho kraje doplněná o měnící se fotografie kostela a pomníku léčitele Antonína
Picha. Lentikulární pohlednice jsou oblíbeným předmětem zájmu sběratelů a
přispívají samozřejmě k šíření věhlasu obce. Za dvacet korun českých ji můžete
získat na obecním úřadu, v knihovně, prodejně, hostinci nebo místních penzionech.
Představu o jejím vzhledu si můžete udělat na www.horicky.cz , ovšem samozřejmě
bez prostorového efektu. To se musí vidět na vlastní oči!



DIGITALIZACE MAP – na úřední desce (i elektronické) je již delší dobu
vystaveno oznámení, ve kterém se praví, že budou geodetické informace z našich
katastrálních území přepracovány do digitální podoby. S touto činností souvisí tzv.
částečná revize katastru nemovitostí, která již probíhá a to od 14.9. do 31.10.2011.
Přeloženo do normální řeči – v uvedeném období mohou v okolí našich domů nebo
pozemků bloumat postavy s lejstry v rukou mumlajíce různá čísla. Jedná se o
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pracovníky katastrálního úřadu. Pokud se člověk v okolí Vašeho domu zajímá pouze
o hranice pozemků, čísla popisná apod., ponechte psa na řetězu. Jestliže se však
předmětem zájmu stanou věci movité, nejedná se pravděpodobně o zaměstnance
výše uvedeného úřadu a v takovém případě volte povely situaci úměrné.



ODVÁŽNÍ VZDUCHOPLAVCI – vzdušný prostor nad naší obcí opanoval
v neděli 11.září horkovzdušný balón. Následující fotografie, za kterou děkujeme
pohotovému panu Lorencovi, jistě nepotřebuje žádný komentář.
(mn)

______________________________________
Z prázdninové činnosti OPS PECHANEC.
OPS Pechanec zorganizovala 17. září pro naše
spoluobčany zájezd
na zahradnický veletrh
ZAHRADA ČECH V LITOMĚŘICÍCH. Akce se
zúčastnilo 31 výletníků. I přes drobnou technickou
závadu na autobuse a tedy i nedobrovolné zdržení na
cestě se celý výlet podařil. Všichni účastníci zájezdu se
vrátili s dobrou náladou večer domů.
Děkujeme všem spoluobčanům, kteří se zúčastnili
naší akce, a těšíme se na další setkání při
podobných volnočasových aktivitách na Hořičkách.
start balonu
Za OPS Pechanec Jiří Lorenc

_______________________________________________________________
FEJETON POD ČAROU:
Magdalena Dobromila Rettigová
Miluji dobré jídlo. Já vlastně miluji každé jídlo, protože vařit neumím a bez následovnic
M.D.Rettigové bych zřejmě zašel na podvýživu a celkovou vetchost. Nechápu, jak je možné
z různých ingrediencí nevábné chuti i vzhledu připravit fantastickou manu nebeskou.
Velebím Domácí kuchařku paní Magdaleny, která více než sto let vycházela tiskem, aby se
z ní učily naše prababičky i babičky, od nich pak naše maminky, manželky, z nichž mnohé
propadnuly i vaření ve velkém. Stolitrové nádoby (bráním se výrazu kotle) v kuchyních
jídelen si dokážu spojit spíš s vařením hříšníka v pekle než s výrobou nejrůznějších polévek,
omáček a kulinářských specialit. Obdivuji železnou pravidelnost a vytrvalost, se kterou
berou kuchařky do rukou čisté nádobí, aby z něj po nějaké době vyjmuly lahodné pokrmy.
Co je žene a dodává sílu, že jim nevadí, jak rychle strava zmizí v útrobách strávníků a
v dřezu zůstává pouze hora upatlaných hrnců, skleniček, příborů a různých vehiklů? Tak na
tuto otázku odpovědět neumím, ale co by mi šlo docela svižně, to vím určitě. První by letěl
připálený kastrol, potom všechny suroviny v tekutém i pevném skupenství a nakonec i
kuchařka (rozuměj ta tištěná). Jó, to musí mít člověk shůry dáno (v rámci zachování
objektivity a emancipace musím zkonstatovat, že občas uvedené schopnosti v sobě objeví i
nějaký ten chlap). Ale tak už to na tom světě chodí. Někdo umí vařit a někdo to zase umí
ocenit. Já patřím do té druhé kategorie. No a když by bylo nejhůře? Vždyť on ten chleba
s máslem vlastně také není k zahození…
(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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