HOŘIČSKÝ ZPRAVODAJ
OBECNÍ ÚŘAD HOŘIČKY
ROČNÍK : VIII

ZÁŘÍ 2007

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU:
Ve dnech 24.8. a 31.8. se vždy od 19 hodin konala v místním pohostinství beseda s občany na
téma „Odkanalizování místní části Hořičky a Chlístov“. Besedy se celkem zúčastnilo 60
občanů. Obsah besedy byl rozdělen do následujících bodů:
1) legislativa a důvody, které vedly k uvažovanému způsobu odkanalizování
2) způsoby individuální likvidace odpadních vod (žumpa, septik, domovní čistírna odpadních
vod) dle aktuálně platných zákonů
3) varianty odkanalizování :
a) přečerpávání odpadních vod na čistírnu do České Skalice (uvažováno v minulém
období; v současné době již nereálné)
b) zneškodňování odpadních vod v čistírně odpadních vod provozované obcí Hořičky
4) dotace na realizaci kanalizace z Programu rozvoje venkova ČR. Podotýkáme, že bez
přidělení dotace je celá investiční akce nereálná a obec Hořičky by nemohla ze svého
rozpočtu plošné odkanalizování realizovat.
5) popis koncepce kanalizačních rozvodů. Jedná se o studii, která zobrazuje navrhované trasy
jednotlivých sběračů.
6) popis řešení technologické části čistírny odpadních vod
7) diskuse
Děkujeme všem za podnětné návrhy a prosíme spoluobčany o další spolupráci. Zároveň
bychom také chtěli poděkovat panu Jiřímu Lorencovi a panu Josefu Kačerovi za nezměrné
úsilí, které přípravě této akce věnovali a bez nichž bychom nemohli pokračovat.
(mn)

OKÉNKO ZŠ A MŠ HOŘIČKY: (převzato bez redakčních úprav)
Okénko ZŠ a MŠ Hořičky
 Do 1. ročníku nastoupilo 11 prvňáků (7 chlapců a 4 děvčata), jejich třídní
učitelkou je Mgr. Ludmila Jirásková.
 Školu opustilo 19 žáků 9. ročníku (7 žáků odešlo do středních škol s maturitou, 3
do gymnázií a 9 žáků odešlo do různých učebních oborů).
 Letošní školní rok bude školu navštěvovat 134 žáků.
 Školu opustila p. uč. Mgr. Běla Hejzlarová (za její dlouholetou kvalitní práci jí
moc děkujeme).
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 Naše řady posílila mladá p. uč. Mgr. Michaela Polášková, která bude třídní
učitelkou 4. ročníku.
 Zahájili jsme vyučování podle našeho školního vzdělávacího programu s názvem
„Otvíráme oči“. Tento ŠVP bude letos realizován v 1. a v 6. ročníku. V dalších
letech bude postupně zaváděn do všech ročníků.
 Během prázdnin byly dokončeny práce v okolí víceúčelového hřiště u MŠ. Hřiště
bylo uvedeno do plného provozu a hřiště je rovněž přístupné veřejnosti.
Fungování hřiště pro veřejnost je upraveno provozním řádem hřiště.
 Naše škola změnila vzhled svých webových stránek (skolahoricky.unas.cz). Na
stránky se lze jednoduše dostat i přes webové stránky obce: www.horicky.cz
 Do MŠ nově nastoupilo 6 dětí, 2 předškoláci dostali odklad povinné školní
docházky, 7 předškoláků z naší MŠ nastoupilo u nás do 1. ročníku.
 V současné době je v MŠ 22 dětí. Máme tedy ještě 3 volná místa. Žádáme
rodiče, kteří chtějí své dítě umístit do MŠ ještě tento školní rok, ať tak učiní
nejpozději do 25.9.2007.
 MŠ bude v letošním školním roce pracovat dle nastoleného trendu z minulého
školního roku a výchovně vzdělávací proces bude probíhat dle ŠVP s názvem
„Hrajeme si celý den“.
Mgr. Karel Dvořáček

NAŠI NOVÍ OBČÁNCI:
23.6.2007 se paní Andree Vikové z Křižanova narodila dcera Adélka
Přejeme hodně zdraví, štěstí a radosti z Vaší holčičky.

ŽIVOTNÍ VÝROČÍ:
75 let
Marie Medková, Hořičky
Přejeme životní pohodu a mnoho zdraví.

INFORMACE:
POVINNÉ OČKOVÁNÍ PSŮ PROTI VZTEKLINĚ:
Očkování bude provedeno na Hořičkách a v Chlístově
ve čtvrtek 13.9.2007 od 16:00 do 16:30 hod.
Vakcinace je povinná a bude prováděna za úplatu 100,- Kč přímo při úkonu!
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FEJETON POD ČAROU:
1.ZÁŘÍ
Tento den je pro každého jinak významný. Někdo má narozeniny, někdo pokořil stopadesátýšestý
level počítačové hry, Lindy mají svátek, ornitologové vyhlížejí kdejakého ptáka a zkoumají, kdy asi
odletí do teplých krajin. Někteří oslavují odchod do důchodu a někteří naopak v porodnicích sklízí
plody své lásky, které zaseli na podzim loňského roku.
Jedno však máme všichni společné – 1.září (případně 2. nebo 3.září) jsme šli vždy do školy (tady
si mohu dovolit použít minulý čas, protože kdo ještě nebyl ve škole, tak si teď nečte tyto řádky).
Prvňáčci nedočkavě nasazují obrovské aktovky, které ve srovnání s vlastními tělíčky působí
roztomile a úsměvně (ona je ta nedočkavost časem přejde), druháčci pečlivě ořezávají tužky a
dětinsky se stále domnívají, že penál, pastelky a barevné obaly na sešity jsou středem vesmíru. Starší
ročníky již s dávkou mazáctví přemýšlejí, jak přežít bez úhony těch dlouhých deset měsíců.
Pryč jsou časy dřevěných kalamářů, jednotřídek a přirozené autority pana učitele. Tresty za
porušení kázně měly svůj nepsaný řád. Na začátku stačil přísný pohled a mnohdy rychle vlhlo spodní
prádlo viníka. Pokud toto nezabralo, následovaly další vychytávky – od klečení přes výprask
rákoskou (vzpomeňme na Igora Hnízda z Obecné školy) až po snížené známky z mravů.
Pedagogický sbor to má však v dnešní době výrazně obtížnější. Všeobecná deklarace lidských práv,
Ústavní listina práv a svobod, Úmluva o právech dítěte, různé ligy na ochranu kohokoliv a čehokoliv
mu berou výchovné nástroje z rukou a zbývají tak holé ruce, vlídné slovo, tolerance a pochopení.
Na 1.září se však těší všichni zúčastnění. Menší děti se chlubí vypadlým zubem, novým
sourozencem nebo zážitky z dovolené. Vyšší ročníky již od konce června míchají zasedacím
pořádkem, stále více se těší na odchod ze základní školy a neuvědomují si, že to bude už jenom
horší. Středoškoláci se s radostí posouvají do dalších ročníků, aby konečně odmaturovali a když už
jsou ve čtvrťáku, nejraději by šli poprvé do školky. No a případní vysokoškoláci si ke konci studia
uvědomují, že dál to již nepůjde a že ten pracovní proces dopadne i na ně.
Paní učitelky v mezích hubeného rozpočtu škol krášlí třídy, aby si děti odnesly ve vzpomínkách i
hezčí výjevy, než je flek od pomeranče vedle koše. Jsou připraveny po dlouhých deset měsíců dělat
vrbu dětským dušičkám a absorbovat do sebe v každém okamžiku a každým uchem obrovské
množství informací (Já mám nového králíčka. Nám se narodila koťátka. Tatínek má nové auto. Já
jsem si odřela koleno.).
Maminky a tatínkové jsou plni odhodlání zapojit se do vzdělávacího procesu. První dny se
společně dělají okraje i první úkoly. Ale tak jak se vzdaluje datum 1.9., tak se často vzdalují oči i
ruce od sešitů a proklínají se učebnice, J.A.Komenský, ministryně Kuchtová včetně všech náměstků
i celý pedagogický sbor.
Avšak i přesto má první školní den své kouzlo. Nechme se tedy okouzlit buď vlastními
vzpomínkami, zážitky vlastních dětí nebo vnoučat. Mračit se můžeme kterýkoliv jiný den…
přiznání: (en) = (mn)
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ZE ŽIVOTA OBCE:
Hasičská soutěž 5.7.2007 - Hořičky

Úspěšné něžné pohlaví

Hasičská soutěž – Křižanov (Mezilečí)

Připravené fotbalové hřiště - Hořičky

(mn)

Redakční uzávěrka čísla je vždy k 20.kalendářnímu dni v měsíci.
Náklad tohoto vydání činí 200 ks. Výtisky jsou neprodejné a slouží k bezplatnému informování občanů obce.
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