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ŽIVOTNÍ VÝROČÍ:
Kudera Vladimír
Pakosta František
Gabrielová Anna

Hořičky
Křižanov
Hořičky

84 let
80 let
75 let

Přejeme životní pohodu a mnoho zdraví do dalších let!
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SLOVO STAROSTY - tentokrát v bodech

(převzato bez redakčních úprav)

-

18.března odpoledne se ve Vile Barboře sešlo přes 50 našich seniorů. V příjemném prostředí
poseděli při sousedském povídání a skleničce dobrého moku dle chuti a nálady. Závěrem jim
kuchaři připravili chutnou večeři. Po celou dobu k poslechu hrála hudební skupina Sirius.

-

Firma VRAPO Trutnov zahájila opravu vnějších omítek na západní straně budovy čp. 89 (pošta).

-

Firma Karel Špelda Zájezd zahájila rekonstrukci chodníků kolem budovy obecního úřadu a
knihovny a následně bude pracovat na úpravě křižovatky u Lendělů.

-

Koncem dubna firma BSS Broumov zahájí výstavbu stoky F2 splaškové kanalizace od meliorační
struhy k posledním pozemkům určených k výstavbě RD v lokalitě 11 RD.

-

Ve školní budově čp. 71 se připravuje výměna oken na severní straně včetně opravy vnějších
omítek. Následovat bude úprava prostranství za budovou školy a tím celá tato část přispěje
podstatnou měrou ke zlepšení vzhledu středu obce.

-

Připravuje se oplocení veřejně přístupného dětského hřiště a dokončení zbývajících terénních
úprav.

-

Mobilní svoz nebezpečných odpadů se uskuteční 28.května. V příštím zpravodaji obdržíte
informační leták s přesným časem, místem a se seznamem věcí, které budou odebírány.

-

Majitelé objektů, kteří jsou napojeni na splaškovou kanalizaci v místní části Chlístov, obdrží
zálohovou fakturu na stočné za období červenec 2015 – červenec 2016.

-

Žádáme občany, aby nepálili na svých pozemcích zavlhlou trávu, seno a další odpady. Vznikající
kouř, který se šíří do okolí, škodí životnímu prostředí a obtěžuje spoluobčany.
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Členové SDH Hořičky
provedou v sobotu dne 16.dubna 2016

sběr železného šrotu
v místních částech Hořičky, Chlístov, Nový Dvůr.
Šrot připravte den předem nebo v sobotu po ránu na obvyklá stanoviště. Netřeba nabádat, aby hromádky,
které přinesou zisk do hasičské pokladny, zůstaly pod bdělým dohledem. Mohlo by se stát, že staré
haraburdí skončí na nesprávném vleku a zisk z jeho prodeje v nesprávné peněžence.

Přátelé českého a moravského folkloru Hořičky-Křižanov
Vás zvou na sobotní odpoledne 30.dubna 2016 do areálu u hřiště, kde od 16:00 hodin bude skupina
silných ogarů stavět „Májku“.
Kdo nevěří, ať tam běží. Kdo nebyl vloni, přijďte letos. Kdo nebude mít kameru, vezměte si foťák. Přijďte
sami nebo ve skupině, zážitek bude v každém případě nezapomenutelný.
Vzhledem k tomu, že se májky staví jednou za rok, máte do příštího roku jedinečnou příležitost.
Pozn. Možná nezáleží až tolik na síle, ale důležité je vědět kdo, kde, kam, jak, čím, kolik … Však uvidíte.

A ten samý den …

SDH Hořičky vás zve na

tradiční pálení čarodějnic
30.dubna 2016 U SPORTOVNÍHO HŘIŠTĚ
Sraz účastníků v 19:30 hod u obecního úřadu,
odkud se lampionový průvod přesune ke hřišti, kde bude provedeno zapálení hranice, která svou velikostí
jistě předčí tu loňskou. Občerstvení, hudba, ohňostroj(?) – vše je zajištěno.

ZE ŽIVOTA … VLNY
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Předem se omlouvám, pokud se některému z čtenářů téma „vlna na ponožky“ zdá příliš četné. Ovšem
vývoj událostí mně velí opět upřímně poděkovat a popsat, co se od minulého měsíce událo. Netušil jsem,
jakou lavinu dobročinnosti krátkými články strhnu. Zmiňoval jsem se o „přespolní“ čtenářce našeho
zpravodaje z Červeného Kostelce. Laťku lidskosti a obětavosti posunula snad do nebeských výšin, protože
když jsem ji navštívil, doslova přede mne dovlekla několik pytlů s vlnou a jako bonus krabici od banánů,
ve které bylo pečlivě srovnáno téměř 70 (slovy sedmdesát!) párů již hotových ponožek. No řekněte sami,
mohu za takový šlechetný dar veřejně nepoděkovat?
Všechny vzácné dárce (a je jedno, zda věnovali jedno klubíčko nebo celý pytel) jistě velmi potěší
zpráva z Broumovských novin, vydání 04/2016, str.19, kapitola Okénko broumovských žen, ve které se
píše: „Na začátek opět použijeme úryvek z novin OÚ v Hořičkách, kde nás stále podporují a zásobují
vlnou (Hořičský zpravodaj, březen 2016). ….. Spolek ČSŽ Broumov děkuje obci Hořičky za podporu
našeho úsilí a neustálé zásobování našich pletařek. Děkujeme! ….. Naše ponožky, dámské a pánské,
putují nejen do nemocnice, domova důchodců, ale i do humanitárního centra v Uherském Hradišti, kam je
každý měsíc posíláme. Odtud dostáváme poděkování a zprávy, kde je jejich cílová stanice.“
Pozn. redakce: Nejpilnějším pletařkám byly u příležitosti MDŽ předány ČSŽ Broumov „Děkovné listy“.

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