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ŽIVOTNÍ VÝROČÍ:
Vojtěchová Drahomíra
Medková Marie

Hořičky
Hořičky

91 let
89 let

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

ZE ŽIVOTA OBCE
ZREKONSTRUOVANÁ POŠTA. Od 1. 9. 2021 bude opět v provozu pošta na Hořičkách.
První den nečekejte drobné občerstvení ani sklenku sektu, ale k dispozici zato budou
dlouhodobě kvalitní služby v příjemném prostředí.
Hodiny pro veřejnost (září, říjen):
pondělí
13:00 - 16:00 hodin
úterý
13:00 - 16:00 hodin
středa
13:00 - 16:00 hodin
čtvrtek
13:00 - 16:00 hodin
pátek
13:00 - 16:00 hodin
Od listopadu budou hodiny pro veřejnost vlídnější k těm, kteří by rádi navštívili poštu i v
dopoledních hodinách.
pondělí
13:00 - 16:00 hodin
úterý
8:00 - 11:00 hodin
středa
13:00 - 16:00 hodin
čtvrtek
8:00 - 11:00 hodin
pátek
8:00 - 11:00 hodin
ČERTOVSKY DOBRÝ PECHANEC. Na první pohled by se mohlo zdát, že psát o čertech
na začátku září je hodně předčasné, ale organizátor akce potřebuje znát orientačně počty
účastníků zájezdu, aby se mohl zodpovědně věnovat náročné přípravě výletu.
OPS Pechanec plánuje na 11. 12. 2021 zájezd na každoroční slet
čertů /KRAMPUSŮ/. Tradice z Rakouska se pořádá již poněkolikáté
v ČR. První a největší akce tohoto druhu se ujala jihočeská Kaplice.
Do tohoto městečka dorazí až 700 čertů. Průvod trvá cca 1,5 hodiny,
je s několika doprovodnými akcemi, začíná kolem 17,00 hodiny.
Zájezd by se konal na 2 dny /11. - 12. prosinec/.
Cestou tam i zpět bychom mohli navštívit nějaké zajímavé místo
/zatím neurčeno - podle toho co by bylo otevřeno/.
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V případě zájmu je potřeba zajistit ubytování, většina ubytovacích zařízení vzhledem k akci je
vždy beznadějně vyprodaná. Proto již s takovýmto předstihem žádám případné zájemce, aby se do
1. 10. 2021 přihlásili u pí Volfové se zálohou 1.000,- Kč. Ubytování předběžně 400 - 800 Kč. Výše
ubytování bude vyčíslena až po potvrzení hotelu či ubytovacího zařízení. Jinak cena zájezdu jako
vždy lidová.
Samozřejmě akce může být zrušena, podle aktuální situace. Kaplice rovněž ještě nyní nevědí, zda
se akce bude realizovat či ne.
Za OPS Pechanec Luděk Rudiš
PŘEDPOSVÍCENÍ ANEB ŘÍZKOBRANÍ. Svým chuťovým pohárkům můžete udělat
velkou radost, když jim dáte okusit bramborový salát, vepřové nebo kuřecí řízky a další
chuťovky. A tetelit blahem se začnou v okamžiku, když za nimi do žaludku pošlete řízného
Krakonoše 12° nebo Svijany 11°.
Aby se takový sen stal skutečností, stačí přijít 11. září 2021
do sportovního areálu v Hořičkách. První porce a natočené
půllitry budou k dispozici ve 12 hodin.
Náladu Vám ještě vylepší DJ Malina, který bude pouštět
k tanci i poslechu samé pěkné šlágry. Tak přijďte pobejt.
Srdečně zve OPS Pechanec a Obec Hořičky.
(mn)
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OKÉNKO ZŠ A MŠ HOŘIČKY: (převzato bez redakčních úprav)

více o škole na www.skolahoricky.cz

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Školní rok 2021/2022 jsme zahájili s počtem 143 žáků, počet žáků nám roste. Škola má proto již třetím
rokem 9 tříd a školní družina pracuje ve 3 odděleních. Personál školy zůstává ve stejném složení jako v
loňském roce.
Do 1. třídy nám nastoupilo 15 prvňáčků a jejich třídní učitelkou je paní Mgr. Michala Hejčlová. Na konci
roku odešlo na střední školy 11 deváťáků (3 z nich na gymnázia). Několik dětí (tak jako i v minulých
letech) nastoupilo ještě do jiných ročníků.
K velkým změnám došlo v okolí budovy 1. stupně a mateřské školy. Náš zřizovatel vše připravuje na
výstavbu nové tělocvičny. Přes pozemek hřiště již nevede vysoké napětí, bylo umístěno do země. Dále
byly zrušeny pískoviště a herní prvky, byla odstraněna brána vzadu za školou a obě lípy. Tímto je vše
připraveno k výstavbě.
K určitým změnám došlo i v provozu samotné základní školy. Jde o digitalizaci. Žáci 2. stupně již nemají
klasické papírové žákovské knížky, ale mají žákovské knížky elektronické. Rovněž stravování žáků je
doplněno o digitální přihlašovací systém. Jedná se o nutné změny, které vyžaduje doba a které školu
posunou kupředu.
MATEŘSKÁ ŠKOLA
Během letošních hlavních prázdnin byla školka v provozu do 9.7., poté byla 6 týdnů uzavřena a její
provoz byl obnoven 23.8. Školka bude letos opět naplněna téměř do plné kapacity.
Personální obsazení školky zaznamenalo změnu. Odešla paní asistentka Olesya Kuzan, které přejeme
hodně zdraví a pohody.
Velkou změnou k lepšímu je nová střecha na budově mateřské školy.
A jak jsme připraveni na nový školní rok? Všichni se těšíme na úplně obyčejný bezproblémový rok bez
omezení. S přispěním rodičů dětí a žáků školy to určitě společně zvládneme...
Mgr. Karel Dvořáček, ředitel školy
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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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