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INFORMACE Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE:
Územní plán obce
Upozorňujeme občany, že se blíží konec termínu podání připomínek ke změnám v územním
plánu obce. Své připomínky a náměty předložte na OÚ nejpozději do konce února letošního
roku. Úpravy územního plánu obce jsou nejen finančně, ale i časově náročné. Věnujte tomuto
upozornění náležitou pozornost, protože se do roku 2010 nebudou další změny v územním
plánu obce provádět.

Poděkování
Poděkování zastupitelstva obce patří panu Aleši Hlavatému za bezplatnou montáž
zabezpečovacího zařízení v kostele na Hořičkách . Práci provedl ve svém volném čase, a jak
se stalo již zvykem, bezproblémově, bezchybně a ke všeobecné spokojenosti. Jediný
nespokojený by tak mohl být pouze „návštěvník“ kostela s nekalými úmysly.
Jako poděkování uveřejňujeme níže uvedenou inzerci na služby firmy, kde pan Hlavatý
pracuje. Protože firma je specializovaná i na další elektrotechnické služby, pokud o některých
z nich uvažujete, lze ji určitě doporučit.

Kontakt:
Aleš HLAVATÝ
Tel.: 603 327 625
www.az-elektronik.cz

Poplatky ze psů
Žádáme občany, aby roční poplatky uhradili v hotovosti na obecním úřadě nejpozději do
30.04.2007.

Obecní knihovna v roce 2006
Minulém roce měla naše knihovna 173 registrovaných čtenářů. Z toho 58 dětí do 15-ti let.
K 31.12.2006 obsahuje knihovní fond celkem 9429 svazků, z toho naučná literatura 2584 a
krásná literatura 6845. Knihovnu vloni navštívilo 2617 návštěvníků a zapůjčilo si celkem
8988 knih.
Z rozpočtu obce byly v roce 2006 zakoupeny knihy a časopisy v celkové hodně 52.000,- Kč.
Marie Kuderová, knihovnice
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OKÉNKO ZŠ A MŠ HOŘIČKY: (převzato bez redakčních úprav)
Zápis do 1. ročníku ZŠ
Ve čtvrtek dne 18. ledna proběhl v naší škole zápis. Tentokrát s názvem „Za zvířátky
do pohádky“. Celým zápisem provázeli budoucí prvňáčky žáci I. stupně školy, kteří
byli přestrojeni za zvířátka.
Pro děti byla připravena celá řada úkolů, při kterých paní učitelky zjišťovaly
schopnosti a dovednosti dětí. Děti poznávaly zvířátka, počítaly tečky na dominu,
malovaly kytičky a domečky. Zaskákaly si se zajíčkem a kočičkou a rovněž se
pokusily o dramatizaci pohádky „O Budulínkovi“. Budoucí prvňáčci pracovali také
s počítačovým programem, ve kterém zajíček testoval jejich znalosti geometrických
tvarů. Vrcholem zápisu bylo probuzení medvěda ze zimního spánku. Ten jim na
„oplátku“ ukázal učebnice z 1. ročníku a dal jim dárečky.
A jak dopadl celý zápis? V září by mělo do 1. ročníku nastoupit 14 nových žáků (z
toho 12 nově přijatých a 2 žáci po odkladu školní docházky). Ze 14 žáků bude 10
chlapců a 4 děvčata. Pouze 5 žáků bude místních. Odklad školní docházky nebyl
udělen, u 4 dětí však bude ještě řešen.
Další novinkou, která čeká naše nové prvňáčky, je zavedení nového školní
vzdělávacího programu od září 2007. V podstatě jde o to, že škola nebude vyučovat
podle osnov schválených MŠMT, nýbrž si vytvoří osnovy vlastní. Jisté však je, že se
děti budou i nadále hlavně učit číst, psát a počítat. Jejich školní program bude
muset být doplňován o další zajímavé aktivity, ale tímto stylem naše škola učí již
delší dobu. Pokud tedy máte doma právě onoho zmiňovaného prvňáčka, tak se opravdu
nemusíte ničeho bát!
Mgr. Karel Dvořáček

Školní ples
…Neplivejte nám pod stůl …Tato věta nebo jí podobné jste mohli slyšet z úst
ostražitého „školníka“, který hned u vchodu vítal zaskočené účastníky Školního
plesu. Ten se uskutečnil v sobotu 20. ledna v sále místního pohostinství. Byl
organizován Radou školy při ZŠ a MŠ Hořičky a Občanským sdružením „Naše škola –
Hořičky. Tombola byla vskutku netradiční a bohatá – laděná školním duchem.
„Žáčkové“ se radovali, tančili i zpívali až do pozdních nočních hodin. Výtěžek z plesu
bude věnován na školní i mimoškolní aktivity žáků školy. Poděkování patří všem
sponzorům, kteří nezištně přispěli do tomboly: Autodoprava – Grosspitschovi,
Autoopravna – Řezníček, Vionotéka – Pežak, Květinka – Koukolová Hana, Eltem,s.o. –
Praha, Kadeřnictví Klára, BMD sklenářství, Rogallo Hořičky, Obklady a dlažba – V.
Možíš, Výroba nábytku – Penta, Topenářství –L.Doubic, Zelenina – Hepnar, L-Boemia –
Hořičky, ZD Dolany, Agro CS – Česká Skalice, Peko – Česká Skalice, Pekárny Lično,
Efka – Jaroměř, Jindrová Alena, manželé Berkovi a Rudišovi a rodiče žáků. Nesmíme
zapomenout s díky i na pana hostinského za jeho vstřícnost. Personál obsluhoval
stylově a se smyslem pro recesi. Za barovým pultíkem se usmívaly dvě rozverné
pihovaté a culíkaté žákyňky v pruhovaných podkolenkách a krátkých mini. A na závěr
zazvonil školní zvonec a plesu byl konec – tedy alespoň pro letošní rok.
Mgr. Iveta Faltová - jednatelka sdružení
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2007

Sdružení Česká katolická charita opět pořádala již tradiční tříkrálovou sbírku na pomoc
rodinám a lidem v nouzi u nás i v zahraničí.
V době svátku Tří králů (6. ledna) chodily skupiny tří králů s koledou a prosily o příspěvky.
Jak to dopadlo v Hořičkách a okolí?

Libňatov
Křižanov
Mezilečí
Chlístov a Nový Dvůr
Světlá
Hořičky

6 366,50 Kč
3 570,00 Kč
3 136,00 Kč
3 400,50 Kč
2 171,50 Kč
8 253,00 Kč
26 897,50 Kč

Tříkrálová sbírka nejen oživuje dávnou tradici koledování na Tři krále, ale nabízí všem lidem
možnost podílet se na potřebné péči o lidi v nouzi, kterým pomáhají charity.
Děkujeme všem, kteří se zúčastnili Tříkrálové sbírky, organizátorům, malým koledníkům a
štědrým dárcům. Dokázali jsme naplnit motto této sbírky: „Pomozte lidem v nouzi“.

ŽIVOTNÍ VÝROČÍ:
Středa Josef, Nový Dvůr

81 let

Přejeme životní pohodu a mnoho zdraví.

INFORMACE Z REDAKCE:
Tak už je to i u nás! I v naší redakci si zařádil šotek a vyzkoušel vaši pozornost. Omlouváme
se všem za chybu. která se vloudila do předchozího čísla našeho zpravodaje. Na poslední
straně „Užitečné informace – úřední hodiny, ordinační hodiny, provozní doby“ se vloudila
chybička. V řádku „Obecní úřad, administrativa“ byl chybně zapsán ve čtvrtek začátek
polední přestávky. Správné údaje jsou 7:30 – 12:00, 13:00 – 15:00. Šotek bude nalezen a
příkladně potrestán!
(jl, mn)
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FEJETON POD ČAROU:
TELEVIZNÍ SERIÁLY
Toto téma je velmi ožehavé a dlouho jsem váhal, zda mám čeřit klidné hladiny v myslích
televizních diváků. Seriály v naší televizi procházely a procházejí logickým vývojem.
Průkopnické začátky byly poznamenány dobou, ve které seriály vznikaly. Za prvé byla doba
televizního vysílání mnohem skromnější; program byl pouze jeden a tím pádem nebylo tolik
prostoru pro záplavu seriálů a za druhé budovatelská éra určovala obsah případné tvorby. Leč
našly se i krásné kousky a při vzpomínce na ně u leckterého diváka vyvolají nostalgické
pocity. Taková „Žena za pultem“ přišpendlila téměř celý národ pravidelně k televizním
obrazovkám. Podobně tomu bylo i u válečných témat. Ruku na srdce – kdo z nás alespoň
jedním očkem nepohlédne na osudy polských tankistů, kteří nám po letech opět proniknuli
v neděli dopoledne do našich domácností. Ta dávná doba měla přeci jenom jeden půvab. Při
sledování černobílé, mnohdy chrčící a hlavně jediné televize v domácnosti se sešla celá
rodina. Jednalo se tak o jistý druh rodinného rituálu.
Předchozí odstavec nebyl jistě zajímavý pro mladší generaci. Jejich divácký růst byl však
rychlejší díky věcem dříve nevídaným. Prodloužení vysílacích časů a nástup barevné televize
– to byl pouze začátek. Všudypřítomná krev v novodobých kriminálkách již nebyla nevýrazně
šedá či černá. Prožitek se díky barvě řádně přitvrdil. Zvýšení počtu programů, satelitní
vysílání či sledování prakticky čehokoliv na internetu – to byl ZATÍM poslední krok na
informační dálnici. Již nám nic nebrání v televizní konzumaci.
Novodobé zahraniční seriály (vesměs jihoamerické produkce) zpočátku sytily hladové oči
českých diváků. Zářivě zelené, žluté či oranžové hlavní hrdinky znovu a znovu řešily před
celým národem, že jsou konečně těhotné, šíleně zamilované nebo úplně na dně. Jako
v pohádce se měnily z ošklivých káčátek v nádherné labutě a svět jim ležel u nohou.
Mohli jsme se nechat strhávat dějem v prostředí, které nám nebylo tak úplně vlastní. Ale
čeští dramaturgové a producenti řekli NE. Roztočil se nevídaný kolotoč českých seriálů, ve
kterých jsem se já osobně zcela ztratil. Zpočátku se mi sice dařilo držet krok a sledoval jsem
pouze díla, která mi vždy alespoň názvem připomněla, jaký děj se prolíná celým seriálem
(bystře jsem mohl usoudit, že Ordinace v růžové zahradě se nebude odehrávat na Letišti).
Pokud mi unikl některý díl, v následujících jsem se nějak zpětně dopátral. Bylo mi celkem
jasné, že pokud některá pacientka v 58.díle porodila, musela v některém z předchozích dílů
přijít do jiného stavu (za více či méně dramatických okolností, které vystačily na celý jeden
díl). Tvůrci seriálů mi však zasadili zdrcující ránu. Jednak tím, že výrazně přidali ve své
tvůrčí činnosti a počet seriálů vzrostl natolik, že jsem si již ani nemohl zapamatovat samotné
názvy natož děje a jednak tím, že zákeřně začali obsazovat stejné herce do různých postav
v různých seriálech. To byl pro mne konec. Tento boj s větrnými mlýny jsem tedy vzdal.
A v čem vidím ožehavost daného tématu? Nechtěl bych se dotknout ani konzumentů
televizních seriálů a naopak ani tvrdošíjných abstinentů. Televize má jednu krásnou funkci.
Když ji chcete sledovat, můžete ji zapnout a když ne, tak ji jednoduše vypnete.
Budu muset končit. Za chvíli začínají „Ztraceni“…
(en)
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