HOŘIČSKÝ ZPRAVODAJ
OBECNÍ ÚŘAD HOŘIČKY
ROČNÍK : IX

BŘEZEN 2008

2008
Vážení spoluobčané,sousedi a kamarádi.
Historicky 1.košt je za námi.Věříme že jste si ho užili stejně silně jako
my. I přes opravdu nečekané problémy s počasím a elektřinou, se povedlo
celou akci zdárně dovést až do samého konce. Kdo jste tam byl ,tak nám
jistě dáte zapravdu ,že výkony obou zúčastněných kapel byly
prvotřídní. A ty bukovské ,,baby“ a ti chlapi,prostě jedničky!!! Krásné
moravské kroje a písničky nenechali snad ani jednoho z přítomných
v klidu.
I u našich (také krojovaných) kamarádek v občerstvení bylo stále
živo a soudě podle vyjedeného jídelníčku snad přišla vhod i pověstná
zabíjačka p. Šrůtka. Takže myslíme že se to opravdu povedlo.
Nám tedy nezbývá, než všem zúčastněným ze srdce poděkovat a
těšit se na příští, tedy 2.Česko-Moravský košt, který bychom rádi
uspořádali za rok v přibližně stejném termínu.
A drazí přátelé, nezapomeňte že bez práce nejsou jen koláče, ale ani
dobrá slivovička. A proto, jakmile nám dozraje jakékoliv ovoce, tak NÉ
že z něho uděláte marmeládu!
Přejeme hodně podobných chvil a na shledanou se těší

Křižanovští hasiči
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Pro informaci jen několik základních dat:
Počet vzorků:
382
Počet vystavovatelů:
198
Šampion:
Vystavovatel
Morávek Josef

Adresa
Svinišťany 4

Nejlepší z dalších skupin:
Vach Jiří
Maršov
Vítová Renata
Křižanov
Slovák Jar. ml.
Bukovany
Malá Iva
Náchod
Král Rudolf
V.Svatoňovice
Peška František
Ořechov
Malíšková Karla
Bukovany
Kunrt Jiří
Bukovany 45
Možiš Josef
Křižanov 8

Druh
Hruška

Rok
2007

Body
49

Skupina
Hruška

Jablka
Višeň+Griotka
Meruňky
Meruňky
Švest.+Hruš.
Višeň
Duranc.+Karl.
Slivovice
Slivovice

2004
2007
2007
2007
2006
2006
2007
1999
2006

44
46
44
44
46
43
47
47
47

Jablka
Likéry
Meruňky
Meruňky
Směsi
Speciality
Švestky
Švestky
Švestky

OKÉNKO ZŠ A MŠ HOŘIČKY: (převzato bez redakčních úprav)
Činnost MŠ leden – únor 2008
 Rok 2008 začal pro naše předškoláky nejdůležitějším obdobím – a to zápisem do 1. třídy
ZŠ, který probíhal 17.1.2008. Této události předcházela návštěva dětí v 1. třídě ZŠ, aby
se seznámily s paní učitelkou a prostředím školy. K zápisu odešlo z MŠ celkem 9 dětí.
 Děti se účastnily divadelního představení „Čertova nevěsta“. Děti shlédly rovněž loutkovou
pohádku „O čertovi“, kterou nám zahrály děti ze ZŠ.
 V rámci výchovně vzdělávacího procesu jsme navštívili Obecní úřad v Hořičkách, kde se
děti seznámily s prací starosty OÚ.
 V úterý chodíme sportovat do školní tělocvičny.
 Během tohoto období krmíme u mateřské školy ptáčky.
 Děti byly odměněny za sběr papíru, žaludů a kaštanů. Při sběru odevzdaly celkem 332 kg
starého papíru a 118 kg žaludů a kaštanů. Největší odměnou pro děti bylo maškarní
rejdování. Děti společně s rodiči vymýšlely převlečky na téma: „Z pohádky do pohádky“ a
ve školce svou masku předváděly.
 Pokud nám počasí a sněhové podmínky dovolily, stavěli jsme sněhuláky, tunely a užívali si
her na sněhu.
Učitelky MŠ
Činnost ZŠ leden – únor 2008
 Proběhl zápis do 1. ročníku školy na téma „Cestujeme kolem světa“. Do školy bylo zapsáno
7 nových žáků, ke kterým se přidají ještě 4 žáci po odkladu školní docházky. V roce
2008/2009 tedy nastoupí do školních lavic celkem 11 prvňáčků.
 Ve dnech 26.1. až 2.2. se uskutečnil lyžařský výcvik žáků 7. ročníku a dalších zájemců z 2.
stupně školy. Výcvik proběhl ve skiareálu Černý Důl na chatě Vápenka. I přes poměrně
nepříznivé „zimní“ počasí se výcvik vydařil, protože areál disponuje umělým zasněžováním.
 Skupina žáků 8. a 9. ročníku se zúčastnila v termínu 1.2. - 3.2. letos již podruhé akce
„Ledová Praha“.
 Žáci z 1. stupně shlédli představení „Čertova nevěsta“, které u nás ve škole sehráli dva
herci z Agentury Ulbertová - Hradec Králové.

© OBECNÍ ÚŘAD HOŘIČKY

2

 Pro žáky 4. a 5. ročníku uskutečnila Policie ČR přednášku, při které byli žáci poučeni o
bezpečném chování. Dále byli seznámeni s prací Policie a nechybělo ani seznámení s
pracovními pomůckami policistů.
 Učitelky 1. stupně školy připravily pro své žáky tradiční karneval.
 V rámci rozvoje sportu uspořádala naše škola již podruhé projekt „Hurá na lyže“. Jedná se
o týdenní lyžařský výcvik určený pro žáky 5. ročníku, který probíhá ve Skiareálu Mladé
Buky. Děti dopoledne lyžují a odpoledne se vrací domů. Ačkoli výcvik letos probíhal na
umělém sněhu, radost z lyžování to dětem neubralo. Všichni žáci zvládli základy lyžování,
které budou rozvíjet v 7. ročníku. Letos byl výcvik pro žáky i cenově výhodný, neboť
dopravu celý týden zajišťoval pan Kasnar s autem SDH Hořičky.
 Navštívili jsme taneční akademii v Úpici, kde vystoupili žáci ZUŠ Úpice.
K. Dvořáček

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU:
ŽIVOTNÍ VÝROČÍ:
Žďárský Jiří
81 let
Mocová Libuše
82 let
Dušková Eva
84 let
Přejeme životní pohodu a mnoho zdraví do dalších let!

V obřadní síni obecního úřadu dne 1.2.2008 uzavřeli manželství snoubenci
Pavel Koval a Štěpánka Kunová.
Do společného života přejeme novomanželům hodně zdraví, štěstí a pohody.
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FEJETON POD ČAROU:
COMPUTER
Slovo, které má pro někoho až osudový význam a druhého nechává naopak v ledovém
klidu. Jaký vztah máme k těm podivně vrnícím bedýnkám, které prošly za několik let tak
obrovským vývojem?
K prvním nevinným kontaktům dochází již v předškolním věku. Naši nejmenší jsou jako
nepopsaný list papíru, a tak jejich cílem je na obrazovce správně vybarvit domeček a za
odměnu jim počítač zanotuje nějaký pěkný šlágr, např. Kočka leze dírou. Pokud se jim dílo
nepodaří, nic se neděje; nepřestanou přijímat stravu a čas odchodu do postýlek se jim také
neposune. Poměrně svižně se však ve svém vývoji přenesou do vyššího stádia, kdy začíná být
věcí cti zlikvidovat padoucha se ztrátou maximálně tří životů, nebo musí dojet do cíle
v nejkratším čase a totálně odepsat nejvýše pět aut. Pokud se toto nepovede, jídlo se dostává na
okraj zájmu a spánkový deficit se prohlubuje. Pod průhlednou záminkou, že se ještě musí u
počítače učit, usedají k modravému svitu monitorů. Frekvence mrkání se ztrojnásobuje, aby
poslední zbytky slz stihnuly uchladit rozpálené bulvy. Motto večera zní: „Nepřátel se
nelekejme, na čas nehleďme.“ Není nad to, pořádně si „zapařit“. Mimochodem, docela vážně
přemýšlím, zda uvedený výraz nevzniknul podle stavu sedacích partií po několikahodinovém
hraní.
S přibývajícím věkem se většina z „pařmenů“ začíná vymaňovat ze své závislosti.
Objevujeme i jiné hodnoty: dobře se vyspat, posedět s přáteli, věnovat se svým blízkým.
Smutná je představa, kterak malý synek škemrá o pohádku na dobrou noc a tatínek se strnulým
výrazem u počítačovém monitoru přebíjí brokovnici a přitom mumlá: „Pěkně hajej. Něco si
tady musím vyřídit a potom přijdu.“ Dítko však zpravidla do třetí hodiny ranní nevydrží…
Nerad bych se stavěl v názorech na počítače do role inkvizitora. Výhody podivně vrnících
bedýnek jsou nesporné. Bez nich bychom už ani ráno v autobusu nedostali jízdenku, mobil by
mohl sloužit akorát tak k podložení kývajícího se stolu, televize a rádia by si ani neškytnuly,
počítače v autech by nám nedovolily ani nastartovat.
A co skupina lidí počítačovou gramotností nepolíbená? Ano, je celá řada kurzů, při kterých
se hravě zvládají úvodní lekce a objasňují se základní výrazy jako ON, OFF, ENTER nebo
megabyt (nejedná se o hodně velký byt – alespoň 6+1). Na druhou stranu nepodléhejme
panice. Ono i bez těchto znalostí bude vše fungovat jak má. Řidič autobusu nám vytiskne
jízdenku, telefonem se dovoláme a v televizi odvysílají zprávy. A kdyby nás jednou ty
computery přeci jen zklamaly? Zlaté ručičky vytáhnou zaprášené ruční strojky na jízdenky,
vesnický kovář profoukne starý, dobrý karburátor, nebo rozděláme ohně a budeme vysílat
kouřové signály.
(mn)

KLIDNÉ PROŽITÍ
VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ
A BOHATOU POMLÁZKU
VÁM PŘEJE
Obecní úřad Hořičky.

Redakční uzávěrka čísla je vždy k 20.kalendářnímu dni v měsíci.
Náklad tohoto vydání činí 210 ks. Výtisky jsou neprodejné a slouží k bezplatnému informování občanů obce.
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