HOŘIČSKÝ ZPRAVODAJ
ROČNÍK : XIII

OBECNÍ ÚŘAD HOŘIČKY
www.horicky.cz

září 2012

ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE
V HOŘIČKÁCH
se uskuteční
dne:
hodin:
místo:

v pondělí 3.9.2012
19:00 hod
Obecní úřad – obřadní místnost

PROGRAM:

1. Zahájení a kontrola usnesení
2. Kanalizace – výběrové řízení
3. 11 RD prodloužení VO – poptávkové řízení
4. Vytápění restaurace – poptávkové řízení
5. Zpevněné plochy – poptávkové řízení
6. Oprava hřbitovní kaple – výběrové řízení
7. Majetkové záležitosti
8. Různé a diskuse
Jiří Lorenc
starosta

© OBECNÍ ÚŘAD HOŘIČKY

1

ŽIVOTNÍ VÝROČÍ:
Pichová Marie
Pichová Miroslava
Vojtěchová Drahomíra
Možišová Hedvika
Medková Marie

Hořičky
Chlístov
Hořičky
Křižanov
Hořičky

82 let
82 let
82 let
81 let
80 let

Přejeme životní pohodu a mnoho zdraví do dalších let!

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

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

 Škola bude zahajovat předběžně s počtem 106 žáků. Tito žáci budou umístěni v 7 třídách. Prvňáci
budou samostatně a jejich třídní učitelkou bude Mgr. Ludmila Jirásková, 2. a 5. ročník bude spojen
a rovněž bude spojen ještě 3. a 4. ročník. Na druhém stupni školy samozřejmě budou jednotlivé
ročníky samostatně. Pedagogický sbor zůstane v nadcházejícím školním roce ve stejném složení
jako loni.

 Do školy nám nastoupí 11 nových prvňáků a odešlo nám 14 deváťáků. Dva žáci odešli na osmiletá
gymnázia a nově k nám nastoupí do různých ročníků 1. stupně 5 nových žáků.

 Do 2 tříd jsme během prázdnin nainstalovali 2 další interaktivní tabule včetně kateder a počítačů.
V současné době je již 6 ze 7 tříd školy vybaveno interaktivní technikou. Poslední zbývající třída
by měla být vybavena během jara 2013. Nákup této techniky je financován z projektu EU peníze
školám.
MATEŘSKÁ ŠKOLA

 Během letošním hlavních prázdnin byla školka v provozu do 13.7., poté byla 6 týdnů uzavřena a
její provoz byl obnoven 27.8.. Těší nás, že zájem o školku během prázdnin byl poměrně značný.

 V prostorách školky byly během prázdnin provedeny stavební úpravy. Jednalo se o propojení
herny a ložnice. Tato úprava umožní provedení změny v poledním odpočinku. Unavené děti budou
spát, ty méně unavené a hlavně starší děti se budou věnovat různým činnostem pod vedením
učitelky a rovněž si budou hrát. Další stavební úpravou ve školce bylo zazdění nepoužívaných
dveří a oken.

 Další z plánovaných oprav (oprava chodníku kolem školky) dosud provedena nebyla. Zřizovatel
školky ještě vybírá firmu, která opravu provede. Do letošní zimy by měla být oprava provedena.

 Školku bude letos navštěvovat plný počet 25 dětí. Během letošního zápisu jsme museli několik dětí
odmítnout z kapacitních důvodů, školka bohužel nemá možnosti na zvýšení své kapacity.

 Personální obsazení školky zůstává beze změn.
 Zápis pro školní rok 2013/2014 proběhne na jaře 2013 (o přesném termínu budeme včas
informovat ve zpravodaji).
Mgr. Karel Dvořáček, ředitel školy
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ZE ŽIVOTA OBCE
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________









HŘBITOVNÍ ZEĎ – s potěšením oznamujeme, že stavební práce pokračují podle harmonogramu
a v současné době se již vyzdívá pomocná opěrná zeď. Podařilo se také nalézt prostupy v původní
zdi, které sloužily k odvodu povrchových vod z nového hřbitova a jejich nefunkčnost byla,
s největší pravděpodobností, příčinou havarijního stavu.
OPRAVA HŘBITOVNÍ KAPLE – byly zahájeny přípravné práce. Věříme, že tato akce
nezasáhne nijak zásadně do poklidného chodu starého hřbitova. I přesto se omlouváme všem,
kterým byl, nebo bude, v důsledku uvedených stavebních prací omezen přístup k hrobu. Naší
společnou snahou je, aby výše uvedené činnosti byly dokončeny v co nejkratším termínu.
ÚKLID OBCE – jistě jste zaznamenali, že i v této oblasti jsme pokročili o kousek dále. Tu
zmizí z chodníků nebo místních komunikací naplavený štěrk, jinde zase stejný osud potká
opadané větve. S nedostatkem vláhy na sportovním hřišti si poradí zdatné ruce brigádníků.
Právě jim patří, kromě drobné finanční odměny, i velký dík.
PANORAMATICKÝ VÝHLED – pro ty z vás, kteří se nedostanou na Barunčinu vyhlídku,
jsme na budovu knihovny umístili kopii panoramatického výhledu. Potěšeni by mohli být i
turisté, kteří již na návsi mohou zjistit, co je na Barunce čeká.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

POVINNÉ OČKOVÁNÍ PSŮ PROTI VZTEKLINĚ
Křižanov, Mečov 19.9.2012 (středa) 16:25 – 16:40 hod
(křižovatka k Posadovu)

Hořičky, Chlístov 25.9.2011 (úterý) 17:00 - 17:30 hod
(parkoviště před obecním úřadem)

Vakcinace je povinná u psů starších tří měsíců, poplatek 100,- Kč bude hrazen ihned
při úkonu. Očkovací průkaz s sebou !!!!
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu ve Slatině nad Úpou
pořádá
VÝSTAVU OVOCE, ZELENINY, KVĚTIN a dalších zahrádkářských zajímavostí.
Jako doplňková expozice bude výstava starého porcelánu a krajových výšivek.
Místo konání: budova bývalé základní školy ve Slatině nad Úpou.
Termín:

28., 29., 30. září 2012 (PÁ, SO, NE)
3., 6. a 7. října 2012 (ST, SO, NE)
Výstava otevřena: první den - pátek od 11.00 hod do 17.00 hod
poslední den - neděle od 9.00 do 16.00 hod
ostatní dny od 9.00 do 17.00 hod

Pro školy a ostatní zájemce výstava otevřena individuálně v ostatní pracovní dny po vzájemné telefonické
dohodě na tel.č.:
603 390 285 př. Hašková Mirka
776 103 587 př. Zaorálková Eva
608 390 006 př. Faltová Lidka
Na vaši návštěvu se těší pořadatelé.
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FEJETON POD ČAROU:
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

MLUVENÉ SLOVO
Mám rád mluvené slovo a to v jakékoliv podobě. Dokumentární pořad v televizi, osobní rozhovor
s příjemným člověkem, rozhlasové hry nebo besedy… Tak tomu jsem propadnul. A nejsem v tom sám.
K této diagnóze se postupem času dopracuje drtivá většina z nás.
Nástup záliby v mluveném slově je nenápadný a plíživý. Začíná to tak, že čím dál častěji ztlumujeme
televizi. Nejprve to jsou hlasité a obsahově stupidní reklamy. Potom přijde na řadu změna televizního
programu nebo rozhlasové stanice. Záznamy z hudebních koncertů připomínající vzlétající Gripeny, scény
z akčních filmů, kde zvuk kvílejících pneumatik je prokládán střelbou z krátkých palných zbraní nebo
dávkami ze samopalů vzor UZI, to vše je postupně vystřídáno melodickým hlasem Pavla Soukupa, který
popisuje životní cyklus skokana skřehotavého nebo tajemství pouště Gobi. V dnešní hektické době
začínáme vyhledávat klid a k tomu výborně slouží mluvené slovo. Někdo má v oblibě romantické filmy,
kde je střelba nahrazena šeptáním sladkých slůvek či šploucháním vod některého švýcarského jezera. Jiný
dá přednost rozhlasové četbě.
Když jsem začal na sobě pozorovat první příznaky, trochu ve mně zatrnulo. Proč už si v autě
nepouštím na plné pecky některé z rockových velikánů? Proč jsem ochoten poslouchat diskusní pořady o
žaludečních potížích koček domácích nebo o laktační psychóze? Snesu dokonce politické bláboly, hlavně
že jsou prokládány přívětivým hlasem moderátora! Ano, začal jsme vyhledávat klid.
Když zastaví na semaforech duševně neopotřebovaný adolescent, drtí z auta své okolí smrští decibelů
z reproduktorů o velikosti pivních sudů a chodci ustrašeně vzhlížejí k nebesům s obavou, že na Zemi útočí
vetřelci z vesmíru. Když naopak červená přibrzdí mne, mohou se z mého okénka kolemjdoucí dozvědět:
„Obzor zesvětlal, což bylo neklamným znamením, že za necelé dvě hodiny budu stát NÁHODNĚ u
výtahu, abych zahlédla JEHO. On neví, že již týden nespím. Určitě si myslí, že ranní setkání jsou skutečně
náhodná. Ach, kdyby věděl, jakou citovou bouři ve mně vyvolala jeho pomoc, když se mi rozlétly po
kabině výtahu všechny spisy k případu Black & White.“ Starší a opotřebovanější se chápavě usmívají.
Mladší vytřeštěně zírají a kdybych se zeptal na cestu, rychle mávnou rukou jakýmkoliv směrem. Hlavně
abych byl už pryč a nenakazil je svým malomocenstvím.
Z mluveného slova poslouchám prakticky všechno: veterinární poradnu, rady puberťákům jak naložit
s akné, komentáře politologů, zmíněné rozhlasové hry nebo Hajaju. Pravda, někdy tím trpí mé okolí,
konkrétně rodina v autě. Stávají se z nich nedobrovolní posluchači, ale nepsané pravidlo říká, že rychlost
jízdy a naladěnou stanici určuje řidič.
Stále častěji ale potkávám spřízněné duše. Rozhovor obvykle vedeme v tomto duchu:
Já: „V autě mám v předvolbě Český rozhlas.“ (Bojím se přiznat, že i „Dvojku“ – ta je vůbec pro páprdy.)
Spřízněná duše (SD): „Mám ráda Dvojku.“ (Skvělé! Ledy tají.)
Já: „Ta je fajn. Jsou tam bezvadné diskusní pořady.“
SD: „Jo, třeba Jak to vidí.“
Já: „Ten je skvělý. A co takhle Čaj pro dva?“
SD: „No ten nemá chybu!“
Spřízněné duši spiklenecky září oči a já vím, že nás „postižených“ je zase o jednoho víc.
(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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