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ROČNÍK : XXI

září 2020

ŽIVOTNÍ VÝROČÍ:
Vojtěchová Drahomíra
Medková Marie

Hořičky
Hořičky

90 let
88 let

Přejeme životní pohodu a mnoho zdraví do dalších let!
(mn)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ZE ŽIVOTA OBCE
Mobilní svoz nebezpečných odpadů již brzy! Pokud vás straší v garážích a kůlnách štosy ojetých
pneumatik, staré autobaterie bez šance vyrazit z nich alespoň nějaký miliampér, nefunkční pračky
nebo nechladící chladničky, chvalte Mariuse Pedersena, aleluja. Ani koronavirus ho nezastavil,
pouze přibrzdil. A tak si s předstihem v kalendářích výrazně zakroužkujte sobotu 7. listopadu,
kdy se mobilní svoz uskuteční. Leták bude samozřejmě v listopadovém zpravodaji i na našich
webových stránkách, ale sichr je sichr, tak ať to všichni víte dopředu.
Zasedání zastupitelstva obce se uskuteční v pondělí 21. září v 18 hodin v obřadní síni obecního
úřadu. Přesný program bude včas vyvěšen na úřední desce a k dispozici též na www.horicky.cz.
Pechanec vyráží opět na výlet! Tentokrát budou cílem Velké Losiny a přečerpávací elektrárna Dlouhé
stráně, a protože jsou ještě volná místa, zaostřete svůj zrak na následující pozvánku.
(mn)

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

více o škole na www.skolahoricky.cz

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Školní rok 2020/2021 jsme zahájili s počtem 138 žáků. Škola bude mít již druhým rokem 9 tříd díky
novému způsobu financování školství a příznivému počtu dětí. Rovněž počet oddělení školní družiny
zůstane na zvýšené hodnotě 3 oddělení. Personál školy zůstává ve stejném složení jako v loňském roce.
Do 1. třídy nám nastoupilo rekordních 22 prvňáčků a jejich třídní učitelkou je paní Mgr. Ludmila
Jirásková. Na konci roku odešlo na střední školy 15 deváťáků. Několik dětí ještě nastoupilo do jiných
ročníků.
Velkou změnou prošla budova 1. stupně, kde bylo vybudováno zázemí (sociální zařízení a šatny) pro
plánovanou výstavbu nové tělocvičny. Nově bylo rovněž vybudováno zázemí pro kuchařky a sklad
potravin. Prázdninové práce se nesly ve znamení různých malířských, instalatérských a drobných
zednických oprav.
Od září 2018 do srpna 2020 jsme byli zapojeni do projektu EU s názvem Šablony II. Od září 2020 jsme
opět zapojeni do následného projektu Šablony III. Tentokrát budeme zapojeni jeden rok. Díky těmto
projektům si opět škola polepší personálně (školní asistentky) i materiálně.
MATEŘSKÁ ŠKOLA
Během letošních hlavních prázdnin byla školka v provozu do 10.7., poté byla 6 týdnů uzavřena a její
provoz byl obnoven 24.8.. Školka bude letos opět naplněna do plné kapacity.
Personální obsazení školky zaznamenalo změnu. Odešla dlouholetá školnice paní Alena Jiránková, které
přejeme hodně zdraví a pohody. Na její pozici nastoupila paní Michaela Caklová z Křižanova.
Ve školce proběhlo také několik změn. Máme nové vnitřní vchodové dveře, dále jsme vylepšili sociální
zařízení.
A jak jsme připraveni na nový školní rok vzhledem ke COVID-19? Máme nastavena zvýšená hygienická
pravidla a organizační opatření. Byli jsme nuceni omezit plán školních akcí, musíme přesněji koordinovat
chod školní jídelny, musíme více přemýšlet při organizaci školních kroužků, atd. Také spoléháme na
rodiče, že do školy budou posílat pouze zdravé děti. Věříme, že vše půjde podle plánu a dojdeme bez
problému do konce školního roku.
Mgr. Karel Dvořáček, ředitel školy
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

FEJETON POD ČAROU
MOUDRÁ MATKA NA SEDM
Pokud váháte nad významem nadpisu, tak vězte, že je řeč o přírodě. Není to tak dlouho, co nás
přemnožení novináři v tisku, televizi a zejména na internetu masírovali katastrofickými články a
reportážemi o tom, jaké je sucho a jaké to bude mít fatální následky, rozvíjeli černé scénáře o hladomoru,
válkách o vodu apod. Neuteklo mnoho té „nedostatkové“ vody a hladiny spodních vod jsou v normálu,
rybníky a přehrady naplněné po okraj, trávníky zelené a lesy plné hub. A kdo si myslíte, že tahá za
neviditelné nitky? Sice jako lidstvo umíme vyrobit ohebné mobily, létáme do vesmíru a Češi spouští
výrobu dalšího modelu auta na baterky, ale poručit větru, dešti se stále jaksi nedaří. To je vlastní pouze
všemocné matce přírodě.
O jejich schopnostech jsem nedávno přemýšlel v lesích zplundrovaných kůrovcem a následně těžaři.
Vzpomínal jsem u toho na lesy, kde bylo čisto a po úzkých cestách se nechalo velmi dobře chodit. Okolní
realita byla ovšem jiná; původně úzké cestičky, kde si při dešti hledala svou přirozenou cestu jen voda,
byly nepoužitelné pro pěší. Mnohatunové harvestory opodál čile odvětvovaly, krátily kmeny, které hned, i
s nevítaným kůrovcem, připravovaly k expedici. Hravě projížděly borůvčím, cestičky si přizpůsobovaly
svým rozměrům, vysemeněné stromky v roli mravence neměly šanci proti velikému slonovi. Nejsem
žádný odborník, a tak jsem se trochu začetl, co je ten kůrovec zač a kde se tady objevil. Zjištěním bylo, že
podobné kalamity tady již byly (například po druhé světové válce), a kdo si myslíte, že si s nimi poradil?
Ano, správně! Moudrá matka na sedm, které tímto přeji hodně úspěchů a pevné nervy s lidstvem. Snad ji
tou naší domnělou neomylností příliš neotrávíme. ☺
(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 - 260 ks.
Výtisky jsou neprodejné a slouží k bezplatnému informování občanů.
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