HOŘIČSKÝ ZPRAVODAJ
ROČNÍK : IX

OBECNÍ ÚŘAD HOŘIČKY
www.horicky.cz

červenec 2008

INFORMACE Z OBCE:

Sbor dobrovolných hasičů v Hořičkách
Vás zve na soutěž požárních družstev v požárním útoku o

PUTOVNÍ POHÁR OBCE HOŘIČKY
Datum:
Místo:

5. července 2008
Prostor na louce u areálu zemědělského družstva

Časový harmonogram:

9,00 - 9,30 prezentace družstev
10,00
zahájení soutěže

OBČERSTVENÍ
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ŽIVOTNÍ VÝROČÍ:
Vlček Karel, Hořičky
Šolc Oldřich, Hořičky

75 let
80 let

Přejeme životní pohodu a mnoho zdraví do dalších let!

V obřadní síni obecního úřadu uzavřeli dne 13.6.2008 sňatek snoubenci
Ondřej FALTA a Alena GROSSPITSCHOVÁ
Do společného života přejeme novomanželům
hodně zdraví, štěstí a pohody.

OKÉNKO ZŠ A MŠ HOŘIČKY: (převzato bez redakčních úprav)
Akce




MŠ květen – červen
sbírali jsme starý papír a celkem jsme nashromáždili 1112 kg papíru
společně jsme se vyfotografovali
uskutečnili jsme besídku pro maminky spojenou s výtvarnou dílnou, kde si maminky
společně s dětmi ozdobily skleničky ubrouskovou technikou
 byli jsme na pěším výletě v Křižanově a Mezilečí – poznáváme své okolí
 oslavili jsme MDD: šipkovanou spojenou s hledáním pokladu (dárky pro děti),
opékáním vuřtů na zahradě a společně jsme si zahráli hry
 Vyjeli jsme si na celodenní výlet do Potštejna společně s dětmi z 1.tř. ZŠ v
Hořičkách a MŠ z Červené Hory. Děti na nádvoří zámku shlédly loutkové divadlo
„O slepičce a kohoutkovi“, potom hudební variace s maroinetami, prohlédly si
zámek a po posilnění dobrou svačinkou od maminek jsme si vyšlápli až na hrad
Potštejn. Počasí přálo a tak se vše vydařilo (až na nějaké to špinavé triko a rozlité
pití v batohu).
 shlédli jsme pohádku ve zdejším kině pod názvem „ Alvin a chipmunkové“
 Jára Hofman se svou sestrou Verunkou se zúčastnil vítání občánků v Hořičkách
 využíváme školní zahradu, která je pěkně a účelně vybavená pro mladší i starší děti
 rozloučili jsme se s našimi předškoláčky, kteří půjdou po prázdninách do 1.třídy ZŠ
Mateřská škola bude v provozu do 11.7.08 – kdy plánujeme s dětmi chodit do lesa
na borůvky (už se těšíme na koláč), na vycházky do okolí Hořiček a také na naši zahradu.
Poté si budeme užívat prázdnin. Po prázdninách zahajujeme 1.9.2008.
Děti i p. učitelky by chtěly poděkovat sponzorům i rodičům za peněžité dary,
které jsme přidali k vydělaným penězům za sběr starého papíru, žaludů a kaštanů a
zakoupili jsme za to sedací soupravu pro dětský koutek.
Učitelky MŠ
Akce ZŠ květen - červen
 žáci z 1. stupně navštívili divadelní představení, které sehráli žáci divadelního
kroužku ZŠ Červený Kostelec
 osmáci byli na výletě v lanovém centru v Malé Skále
 naši sedmáci sjeli část Úpy na raftech
 osmáci shlédli Červenokostelecké dny módy
 sbírali jsme starý papír
 ve škole se uskutečnil májový koncert našich žáků, kteří navštěvují ZUŠ v Úpici
 deváťáci připravili pro ostatní žáky z 2. stupně branně sportovní dopoledne
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žáci 1. stupně viděli oživlé postavy v Ratibořicích
naši prvňáci navštívili Potštejn
Lednicko-valtický areál se stal cílem školního výlet žáků 9. ročníku
žáci 1. stupně navštívili Exotárium v Náchodě
Kuks navštívili žáci 2. stupně a zde rovněž shlédli divadelní představení pana Bílka
páťáci skládali letos poprvé „malou maturitu“ a poté byli pasováni na
„druhostupňáky“
 sedmáci byli na Rýchorách
 celá škola byla v kině v Hořičkách na předsavení Alvin a chipmunkové
 předposlední den školy jsme se rozloučili společně s panem starostou s našimi
absolventy v obřadní síni OÚ v Hořičkách
Všem našim žákům přeji za všechny pracovníky školy krásné prázdniny plné slunce a těším
se na shledání v pondělí 1.9.2008.
K. Dvořáček







Co je nového ve škole?
Po dlouhodobějším úsílí se nám podařilo dokončit zahradu u mateřské školy včetně
zatravnění.
V zahradě se v současné době nachází:
 šotolinové hřiště na míčové hry s vybavením
 3 pískoviště s chodníčky, 2 skákadla a lavičky se stolky
 šestihtran Natála
 šplhací věž Agnes
 prolézačka Zetko
 šplhací stěna Vojtík
 6 chodících klád
 dětské autíčko a minivláček pro děti
 2 přenosné koše na basketbal
Areál budeme ještě vylepšovat a doplňovat o další prvky pro děti. Celý areál je veřejně
přístupný. Chování v areálu vymezuje provozní řád hřiště, který je umístěn na informační
tabuli u hřiště.
V budově 1. stupně jsme vybudovali novou sborovnu a vytvořili tak pěkné zázemí pro paní
učitelky.
K. Dvořáček
MALÁ MATURITA
Tato „Malá maturita“ mě velice zaujala nejenom proto, že naše třída je první, kdo ji zkouší, že
jsem to uměla, ale i proto, že to bylo senzačně udělané. Začnu úúúplně od začátku. Nejdříve jsem
přišla do školy, kde se skoro každý (s výjimkou kluků) učil, koukal do sešitů a byl nervózní jako
nikdy dřív. Přišla jsem k holkám, přisedla jsem si k nim a navzájem jsme se zkoušely. V okamžení
zazvonil zvonek a po chvilce přišly paní učitelky s panem ředitelem (vypadali hrozně vážně), snad
všem naskočila husí kůže. Ale postupně nám to paní učitelka všechno vysvětlila a hned z nás tréma
trošku spadla. Čtyři děti už zůstaly ve třídě a ostatní se šly koukat na film „Jak se krotí krokodýli“.
Když přišla řada na mě, šla jsem (nic jiného mi nezbývalo). Přišla jsem do třídy a vylosovala jsem
si číslo. Nemohla jsem tomu uvěřit, ale vytáhla jsem si jedničku, což byla věta jednoduchá a
souvětí. Šla jsem na potítko a vypracovala jsem si pracovní list, který jsem dostala. Když jsem ho
měla hotový, byla řada na mně. Šla jsem tedy. Dostávala jsem otázky, které jsem si mohla
vypracovat na potítku. Když jsem skončila, šla jsem opět koukat na film, a tak to šlo při každém
předmětu.
Se svými výsledky a otázkami, které jsem si vytáhla, jsem velice spokojená. Tím chci říct, že se
mi maturita velmi líbila a klidně bych si ji zopakovala ještě jednou.

Nikola Rudolfová, 5.ročník ZŠ
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OSTATNÍ:

Upozorňujeme občany, že platí
ZÁKAZ
skládkování veškerého odpadního materiálu za hřbitovem ! ! ! !
FEJETON POD ČAROU:
PRÁZDNINY
Téma se v tento čas nabízí úplně samo. Chvíli jsem sice váhal, zda nemám psát o něčem
ještě více aktuálnějším. V úvahu přicházelo mistrovství Evropy v kopané, ale nechtěl jsem jitřit
čerstvé jizvy na srdečních svalech fanoušků a navíc některé čtenáře by fotbal pod čarou
nezajímal a úspěšně by je minul. Každého z nás však několikrát za život neminuly prázdniny.
Už jenom těch významů, které se ve slově skrývá! Prázdno v hlavě (konečně!), prázdno
v budíku (rozuměj žádné baterky = žádné buzení), prázdno na seznamu školních povinností
(žádné úkoly, žádné učení) apod.
Nabyté volno se dá trávit různými způsoby. Základní prázdninovou aktivitou je
v posledních letech individuální výplach mozku u počítače. Postup je velmi jednoduchý –
pozvolné probouzení mezi 9 a 10 hodinou, následuje smršť dějově jednoduchých her (většinou
podle pravidla Zabij nebo budeš zabit). Kousne-li se počítač, vyplní se doba potřebná
k naběhnutí rychlým zhltnutím snídaně. Odpoledne a zejména večer lze počítačové hry
nahradit několika díly různých seriálů nebo akčních filmů a úspěch je zaručen. Pracně
zapamatované definice, Archimedův zákon, Pythagorova věta i řada letopočtů upadají do
hlubin zapomnění a dělají místo pro důležitější údaje: klávesa A=pohyb vlevo, D=pohyb
vpravo, ENTER=střílení atd.
Samostatnou kapitolou jsou prázdninové brigády. Rozechvělé ruce pracovních elévů se
snaží bezchybně splnit uložené úkoly. Jen si zkuste naložit na kornout tři kopečky zmrzliny a
nevyklopit je obratem unavenému turistovi do zánovních sandálů! Trhejte celý den takové
malé, červené, pitomé kuličky, které v kbelíku vůbec nepřibývají! Po dvou dnech budete snít o
Mičurinovi a přemýšlet, proč nevyšlechtil třešně o velikosti melounů. A jestliže student kope
výkopy nebo dělá přidavače na stavbě? Doslova pár hodin stačí na to, aby se barvou pleti začal
podobat oblíbenému televiznímu moderátorovi, jehož tatínek nebyl tak úplně z Čech.
Namožená záda bolí tak, že vzpomínka na hodiny strávené nad knihou matematiky se jeví jako
ta nejpříjemnější činnost na světě.
Na koho se nedostalo s brigádou, ten tráví volno nějakým tím poznávacím čundříkem.
Vyprázdněné hlavy se plní jinými hodnotnými údaji: otvírací doba v prodejně potravin, počet
schodů na rozhlednu Plešivec, zavírací hodina v pohostinství (to pro studenty nad 18 let),
průměrná roční teplota v Sloupsko - šošůvských jeskyních apod.
Samozřejmě ještě jeden fenomén patří k prázdninám. Pobyt malých dětí u babičky a
dědečka. Ideální příležitost poznat nepoznané, ochutnat neochutnané. Podivuhodné
spiklenectví umožňuje uléhat do peřin výrazně později, než bývá obvyklé, množství snědených
jahod je často příčinou alergické reakce a lékaři významně pokyvují hlavami nad náhlou
vyrážkou. Natržené kalhoty a špinavá trika (což by ve školním roce bylo příčinou
nepříjemných konfliktů) jsou v době prázdnin u babičky a dědečka velkoryse přezírána.
Ach sladké prázdniny! Všichni jsme je zažili. Žáci a studenti – přeji vám je a závidím.
(mn)

Redakční uzávěrka čísla je vždy k 20.kalendářnímu dni v měsíci. Připomínky, náměty nebo Vaše názory lze
předat na OU, nebo zasílejte e-mailem na adresu lorenc@seznam.cz (jl), neumann.milan@seznam.cz (mn).
Náklad tohoto vydání činí 210 ks. Výtisky jsou neprodejné a slouží k bezplatnému informování občanů .
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