HOŘIČSKÝ ZPRAVODAJ
ROČNÍK : XIX

OBECNÍ ÚŘAD HOŘIČKY
www.horicky.cz

červen 2018

ŽIVOTNÍ VÝROČÍ:
Borůvková Helga
Dvořáková Marie

Hořičky
Hořičky

90 let
80 let

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

ZE ŽIVOTA OBCE
Zasedání zastupitelstva obce se uskuteční v pondělí 18. června od 18 hodin v obřadní síni
obecního úřadu. Program bude zveřejněn na úřední desce i na našich internetových stránkách.
Hlášení poruch. Společnost ČEZ Distribuce, a.s. na vědomí dává, že pro hlášení přerušení
dodávky elektrické energie slouží nově bezplatná linka 800 850 860. Číslo je uvedeno i na
www.horicky.cz, ovšem v případě chybějících voltů v rozvodné síti se k němu sotva dostanete.
100. výročí vyhlášení samostatné Československé republiky. Velmi rádi a s patřičnou dávkou
hrdosti jsme se přihlásili do celoroční kampaně Stromy svobody 1918 – 2018, která se týká stromů
vysazených v letech 1918, 1919 na počest republiky a také stromů vysazených u stejné příležitosti
v pozdějších letech (u nás konkrétně v r. 1968 k 50. výročí Československé republiky). A
vzhledem k tomu, že 28. října bude na oslavy již poměrně chladno, tak se předprázdninové datum
oslav přímo nabízelo. Přijměte tedy naše pozvání a přijďte v sobotu 23. června ve 13 hodin na
prostranství u kostela, kde jsou naše dvě lípy vysazeny. Po zahájení a zmínění několika
faktografických údajů potěší naše oko vystoupení dětského tanečního souboru ZŠ Hořičky a další
kulturní vystoupení se poté budou konat ve sportovním areálu - koncert Městského dechového
orchestru z Červeného Kostelce pod vedením Hany Řezníčkové Kukulové, po jeho skončení bude
k tanci a poslechu hrát hudební skupina MINIMAX a celé odpoledne potěší naše děti zábavní
nafukovací centrum.
Masakr motorovou pilou, ou! Pokud si myslíte, že věta v nadpisu souvisí s pokleslou produkcí
amerických filmařů, hluboce se mýlíte. V tomto případě se budou motorovou pilou ohánět čeští
řezbáři (a možná i ti z přilehlého zahraničí), aby se předvedli, co umí z kusu kmene zhotovit.
Pozvánku na akci najdete s předstihem na obecním webu a již nyní na www.kapsar.eu, protože
organizátorem je právě společnost Z babiččina kapsáře. Motorové pily se sice rozezní až od 18. do
21. července, ale již nyní je vhodné zapsat si odpovídající poznámku do svých diářů.
Retro elektrofonické varhany. Sběratelé retro stylu v poslední době stále více vyhledávají staré
věci, které rozhodně s věkem na ceně neztrácejí. Jedinečnou příležitostí získat takový kousek je
nabídka obecního úřadu na odprodej elektrofonických varhan, které pamatují Hořičky ještě jako
střediskovou obec. Cena je dohodou a více informací, včetně prohlídky muzejního kousku, získáte
v úředních hodinách na obecním úřadu.
(mn)
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OKÉNKO ZŠ A MŠ HOŘIČKY: (převzato bez redakčních úprav)

více o škole na www.skolahoricky.cz

ŠKOLNÍ VÝLET 9. TŘÍDY
Náš výlet se uskutečnil od středy 16.5. do pátku 18.5. Jeli jsme do Bedřichova v Jizerských horách a
měli naplánováno navštívit Liberec – ZOO, Botanickou zahradu a Ještěd.
Ve středu jsme se ubytovali v penzionu Ludmila. K obědu byla přichystaná svíčková a pak už
následoval výstup na rozhlednu Královka. Počasí přálo. Cestou zpět jsme si prohlédli část Bedřichova –
dějiště Jizerské 50. Den jsme zakončili bowlingem ve vedlejší restauraci La Pasta.
Ve čtvrtek ráno jsme jeli autobusem a tramvají do Liberce do ZOO. Tam jsme strávili celé dopoledne –
nejen u bílých tygrů. Odpoledne jsme přešli do Botanické zahrady. Po rozchodu jsme pokračovali do
centra a už hurá na hokej na chatu.
V pátek ráno byla zima. Sbalili jsme batůžky a vyrazili vstříc dobrodružství směr Ještěd. Divoká jízda
autobusem, legrace v tramvaji, strach v lanovce. Na Ještědu byla mlha, ale zato tam byl parádní signál na
mobily! A protože motto 9. třídy je: „Žijeme v jiném světě, než myslíte“, byl cíl výletu vlastně splněn…
(pozn. autora: deváťáci žijí v mobilním světě – viz tablo)
Alena Dvořáčková, třídní učitelka
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SBĚR STARÉHO PAPÍRU!
Škola organizuje tradiční sběr starého papíru od 18.06. do 21.06.2018 (odvoz v pátek 22.06.2018 ráno).
Papír můžete v uvedených dnech nosit do obou budov školy (od 6,30h do 15h do budovy 2. stupně školy a
od 6h do 17h do budovy 1. stupně školy a MŠ).

Sbíráme noviny, časopisy, směs letáků a ostatní sběr.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

CYKLOBUSY s novou tváří vyjedou už v sobotu 2. 6. 2018 (výňatek z tiskové zprávy ze dne 31.5.2018)
(více informací na www.horicky.cz nebo na www.kladskepomezi.cz .
Společnosti Branka o. p. s. a CDS s.r.o. Náchod opět zahajují cyklobusovou sezónu v Kladském pomezí.
Poprvé cyklobusy vyjedou v sobotu 2. 6. 2018. V červnu a září se s nimi budou cyklisti moci svézt vždy
v sobotu, neděli a státní svátky, v době letních prázdnin každý den. Modrá linka je zaveze např. do
Stolových hor, Vambeřic nebo Broumova vždy o víkendu a svátcích. Ve všední dny (včetně těch
prázdninových) svou cestu končí v Karlówě. Tento cyklobus je vhodný pro ty, kdo chtějí poznat přírodní
krásy a církevní památky sousedního Polska.
Červenou linkou se můžou cyklisté svézt z Hradce Králové do Náchoda přes Adršpašsko-teplické skály až
do Krkonoš. Po cestě mohou navštívit pevnostní město Josefov i skryté poklady v podzemí (Měděný důl
Bohumír) nebo unikátní Muzeum papírových modelů v Polici nad Metují.
(mn)
OBEC HOŘIČKY ZVE NA

OSLAVY
100. VÝROČÍ
VYHLÁŠENÍ ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY

SOBOTA 23. ČERVNA 2018 OD 13 hodin
(bližší informace na str.1, vývěsce OÚ a www.horicky.cz)
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KŘÍŽOVKA (minulé řešení: Hořičky slaví slavné májové dny)
autor: Luděk Rudiš
Tajenka – Znění tajenky je opět ve stylu retro a pamětníkům tak připomene doby dávno minulé.

A – křeslo pro krále, omýt, automobilka ve Švédsku, spletené vlasy
B – vozkovo zavolání, český erotický časopis, stát v Asii, básnicky asi, plátěné obydlí, část kabátu
C – SPZ Kladna, osobní zájmeno, šlépěj, citoslovce porozumění, předložka, OSIP
D – osobní zájmeno, 1. díl tajenky, SPZ Domažlic, SPZ Semil, popěvek
E – jenom, osobní zájmeno, chemická značka kyslíku, MPZ Španělska, MPZ Švédska, půda, půvabná, chemická značka uhlíku
F – EMIRT, předložka, SPZ Plzeň-západ, fotografie k promítání na stěnu
G – batohy, 2. díl tajenky, osobní zájmeno, 3. díl tajenky, LL, občané
H – ÁLIM, čidlo zraku, SPZ Karviné, Ho Či Minovo Město, lov
CH – květina, námořnický pozdrav, předložka, sladkost, geografické knihy
I – čisticí prostředek na okna, 4. díl tajenky, ukazovací zájmeno
J – cestuj, zámezí ve fotbale, držadla, druh tance
K – krutost, stát v Evropě, maďarské mužské jméno, ORYETA
L – úrodné místo v poušti, vynálezce dynamitu, drobné žíly, vře (slovensky), SPZ Kolína
M – území v bývalé Jugoslávii, přítel člověka, dokonalost, srdeční tepy
N – hlavní město Turecka, slovenské město, předložka, SPZ Náchoda
O – ukazovací zájmeno, dlouhohrající deska, husí pero, jméno Zátopka, kancelářská zkratka, druh pštrosa
1 – proudící řeka, opotřebená (pneumatika), množné číslo od slova ropa, jíst zrní (ptáci)
2 – červená se, složena z atomů, osobní zájmeno
3 – včelí domek (1. písmeno napište s kroužkem), neurčitá předložka, druh jídla, závodní stráž, dřívější celodenní strava pro vojáka (v plechovkách)
4 – chemický prvek Ne, typ staršího nákladního auta, pořadí jídel, ženské jméno, MPZ Španělska
5 – ONAM, ukazovací zájmeno, jméno dívky z písničky, SPZ Rimavské Soboty
6 – jižní ovoce, KO, SPZ Prahy, lidové přitakání, potom
7 – dětský pozdrav, nervové zhroucení, značka autobusu, řecké písmeno
8 – vyrůstá, končetina, zkratka technické kontroly, iniciály Emana Sokola, ruská řeka
9 – 3. pád ke jménu Asta, komnata, domácké zvolání na Olinu, vozkovo zvolání
10 – ukazovací zájmeno, zkratka okresní vojenské zprávy, had, mazej, opravna lodí
11 – zkratka státní pojišťovny, potřeby pro koně, ruská řeka, anděl
12 – SPZ Vsetína, JEJIMS, včelí produkt, brečí
13 – mužské jméno, temnota, tu máš (vezmi si), dlouhohrající deska, nálev, ulamuj
14 – popěvek, píseň Beatles, gymnastický cvik, pokyny, chemická značka niklu
15 – přitažlivost, ženské jméno, nádoba u studny, prášek na květech
16 – čidlu zraku, předložka, opak dobra, forma, končetina
17 – výherní poukázka, SPZ Nitry, SPZ Loun, velké kusy polí, EL, spojka
18 – civilní obrana, zubiti, rozkaz při hašení, sušenka, zápor
19 – alkoholici, dodržet, OYAM
20 – dítě jí, Vencovo, osobní zájmeno, předložka

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 - 240 ks.
Výtisky jsou neprodejné a slouží k bezplatnému informování občanů.
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