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ROČNÍK : XV

květen 2014

ŽIVOTNÍ VÝROČÍ:
Hořičky
Hořičky
Hořičky
Hořičky
Hořičky
Hořičky
Křižanov

Macenauerová Marie
Grosspitschová Marie
Žďárská Marie
Menclová Ludmila
Řezníčková Helena
Zajíček Miloš
Cibula František

91 let
86 let
85 let
84 let
82 let
80 let
75 let

Přejeme životní pohodu a mnoho zdraví do dalších let!
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mateřská škola Hořičky oznamuje,
že zápis dětí bude probíhat
14.5. a 15.5.2014
vždy od 8h do 14h.
V těchto dnech si budete moci se svými dětmi
prohlédnout školku a učitelky vám zodpoví vaše případné dotazy.
Kritéria přijímání najdete na webu školy.
Těšíme se na vás!
Kontakt MŠ: 775 424 575. Případně ředitel ZŠ a MŠ: 774 879 020.
web školy: skolahoricky.cz
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

INFORMACE Z OBCE:
V sobotu 12.04.2014 byli v obřadní síni přivítáni do života naši noví občánci.
O kulturní vystoupení se postarala paní Zdena Řezníčková s dětmi z MŠ.
Rodičům přejeme hodně radosti z dětí a našim maličkým pevné zdraví
a mnoho životních úspěchů.
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Vítání se zúčastnili:
Roman a Martina Dusovi s dcerou Majou,
Martin Vejvoda a Andrea Hartychová se synem Filipem (2),
Miroslav Mertlík a Michaela Kožená se synem Ondřejem (1),
Josef Čtvrtečka a Radka Lendelová s dcerou Lenkou (3),
Martin Žylka a Jana Pichová se synem Matyášem.
Se souhlasem uvedených rodičů zveřejňujeme rodinné fotografie.
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(mn)

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

více o škole na www.skolahoricky.cz

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Velikonoční turnaj ve stolním tenisu
Letos, stejně jako každý rok, jsme před velikonočními prázdninami uskutečnili turnaj ve stolním tenisu. V
úterý 15.4. změřilo své síly 16 chlapců a ve středu 16.4. si zahrálo také 8 děvčat. Úroveň některých
chlapců byla opravdu brilantní a k vidění byla pestrá škála úderů a technik. U děvčat vládla spíše uvolněná
a přátelská atmosféra a hlavně radost ze hry. Vítězem v kategorii chlapců se stal Jakub Paleček (8. roč.),
druhý skončil Václav Novotný (8.) a třetí místo obsadil Michal Cibula (9.). U děvčat s přehledem a hlavně
díky taktice zvítězila Petra Petrásková (8.), druhá byla Hana Tatíčková (7.) a třetí místo získala Klára
Hofmanová (8.). Tři nejlepší z obou kategorií si kromě hezkých cen odnesli krásné a velké medaile.
sportovní komise 2. stupně

Ukázky plazů a ptáků ve škole
V úterý 22.4. byl Den Země. Při té příležitosti jsme do školy 23.4. pozvali pana Jirušku z Hořiček, který s
sebou přinesl v krabici několik mazlíčků. Chlupatí mazlíčci to ale nebyli. Pan Jiruška totiž přinesl 4
zástupce plazů. Konkrétně se jednalo o 2 exempláře hroznýšů, dále jednoho menšího kajmana a malou
agamu. Původně jsme si mysleli, že se děti budou plazů bát. Rychle jsme však zjistili, že je tomu naopak.
Mnoho dětí si "pochovalo" kajmana, na krk si dalo hroznýše nebo po nich lezla agama. Prostě
jednoznačně skvělý zážitek...... .
Aby toho nebylo málo, pozvali jsme ještě 25.4. paní Mazuchovou, která předvedla sovy a dravce našim
školním dětem (minulý měsíc byla u školkových dětí - viz příspěvek v minulém zpravodaji).
Během přednášek žáci poznali řadu zajímavých živočichů žijících na naší Zemi. Žáci nemuseli cestovat do
zoologické zahrady, "zahrada" přijela k nám.
K. Dvořáček
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ZE ŽIVOTA OBCE






OBČANÉ, PŘIPOJTE SE! Pokud máte hotovou kanalizační přípojku ke svému objektu nebo
jste příslušní k trase č.3 (od koloniálu směrem ke školce, od paní Tylšové směrem ke školce,
pokračování dolů směr Duškovi), můžete se začít připojovat na kanalizaci. Napojení musí být
na přímo, tedy bez různých stupňů předčištění (jímky, septiky, domácí ČOV). V případě
dotazů se obracejte na obecní úřad. Jestliže toto napojení nezvládnete vlastními silami,
můžeme vám vypracovat cenovou nabídku a následně pomoci se zajištěním prací i vlastního
připojení. Připomínáme, že dešťové vody je povinen majitel pozemku likvidovat na svém
pozemku (záchytné nádrže, volné rozlití, trativody apod.). Pokud budou svedeny do kanalizace,
je třeba počítat výhledově s vyšším poplatkem za stočné.
OKOLÍ KONTEJNERŮ. Děkujeme všem spoluobčanům, kteří odkládají plast i sklo do
kontejnerů v souladu se svou vrozenou pořádkumilovností, nebo na základě prosby uveřejněné
v minulém zpravodaji. Pravděpodobně se však výtisk nedostal ke všem uživatelům kontejnerů,
protože se ještě stále najdou tací, kteří jsou přesvědčeni o tom, že odložení velkých kusů skla
nebo pytlů s prapodivným obsahem VEDLE kontejnerů je tím nejlepším, co mohou pro
Hořičky udělat. Jistě se mnou budete souhlasit, že jsou i lepší způsoby, jak Hořičkám prospět.
ÚPRAVA POZEMKŮ. Jestliže přes vaše pozemky prochází hlavní kanalizační řad a zub času
vykonal na původně krásně upraveném povrchu výkopu své, ohlaste tuto skutečnost do
16.5.2014 na obecním úřadu, aby mohla být zajištěna finální úprava terénu.
(mn)

KŘÍŽOVKA (minulé řešení: XII.duben, let prvního člověka do vesmíru)
Tajenka - občané Hořiček nebo
místních částí (i v minulosti)
Vodorovně
A – mírné teplo, značka tvrdého
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autor L.Rudiš
8

9

10

11

A
B

koňaku, zkr. vícepráce, zkr.
C
pionýrské organizace
B – v (německy), tajenka, sever.
D
paroháč
C – spletené ženské vlasy, sloní
E
nos, pracovníci orající půdu
F
D – MPZ Španělska, vědecko- technická revoluce, Evropan,
G
náš zpěvák
E – maďar.mužské jméno, značka H
cukrovinek, prát se
CH
F – jméno postavy dětského TV
seriálu, bahno, citoslovce
houknutí, orá
G – VA (obr.), tajenka, zkr. státního podniku
H – značka aut, TH, no co, značka koňaku Hennessy, římsky 50
CH – chem. značka astatu, ukazovací zájmeno, jméno psa, otec manželky, chem. značka kyslíku

Svisle
1 – větší množství, panická úzkost
2 – SPZ Loun, dát do pořádku
3 – povzdech, popraskat (země)
4 – kluk, tajenka, předložka
5 – předmět, kterému se učíme, nevrácené peníze, MPZ Rakouska
6 – jméno králíka z klobouku, oklestil
7 – napuchlina, MPZ Itálie, zkr. tuberkulózy, spojka
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8 – léčky, hnací síla
9 – skorem, dvůr (německy), T
10 – sova, tajenka
11 – hoří, dělaná z ovoce
12 – kdo počítá, vidina v noci
13 – pokrýt osivem, opak zimy
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13

OPS Pechanec Vás zve
na 2. turistickou toulku přírodou
Kdy a kde: sobota 24.5.2014
Sraz účastníků před obecním úřadem ve 13,30 hod.

Kam:

„Po proudu potoka Běluňky“
Běluň – Harcov – Žďár – Dolní Žlíbek - Chvalkovice (délka trasy – 7 km)

Pro koho: vhodné i pro mládež, děti s doprovodem , trasa je sjízdná i s kočárky.
Program: součástí výletu může být občerstvení v hospůdce ve Chvalkovicích.
(!!! Každý účastník si platí svoji útratu !!!)
Přeprava účastníků z Hořiček na Běluň a z Chvalkovic na Hořičky bude zajištěna.
Doporučujeme dobrou turistickou obuv, občerstvení a dobrou náladu.
Prosíme 19.-23.5.2014 o informativní oznámení o účasti z důvodu zajištění dopravy.
Tel. 608 056 367 (paní Lorencová), tel. 776 616 249 (paní Janischová).
V případě nepříznivého počasí bude akce přesunuta na 31.5.2014.
_____________________________________________________________________________________

FEJETON POD ČAROU:
ŽENY V OHROŽENÍ
Podle staré tradice by měla být každá žena na prvního května políbena pod rozkvetlou třešní, aby
neuschnula. Při této představě mnohé dámy polévá horko (což samozřejmě ještě více zvyšuje
pravděpodobnost uschnutí) a snaží se svou tělesnou schránku zachránit mnohdy lacinými triky. Lákají své
muže do zahrad, sadů nebo parků na procházky a slibují hory doly. Tu teplou večeři nebo nerušený fotbal
v televizi, jindy zase významně pomrkávají a barvitě popisují své báječné nové prádélko, které pro tuto
zvláštní příležitost zakoupily. Mladé dívky jsou na tom ještě relativně dobře a své chlapce se jim daří
odvést pod třešeň takřka na vařené nudli. Ženy s více křížky mají však situaci o poznání těžší. Mlsné
jazýčky manželů se jen tak s něčím nespokojí. Trenčanský párek s fazolí ani rudé krajkové prádlo včetně
podvazkového pásu příliš nezabírají. Mimochodem, od určitého věku se takové textilní experimenty již
nedoporučují a zkušenější ženy vsázejí na kouzlo „ani bosá, ani obutá, ani nahá, ani oblečená“, které se
naučily z pohádky O chytré Marině. Někdy se také snaží jít osudu naproti, a tak trhají různé haluzky, aby
se s nimi nad hlavou vrhnuly na šokovaného muže.
V letošním roce ale zamrznul úsměv na rtech oběma kategoriím žen. Třešně odkvetly brzy, květy jsou
fuč, vše je ztraceno! Tady končí legrace, jedná se totiž o zatraceně vážné téma. A za všechno může mírná
zima a předčasný nástup jara. Chlapi, budeme se muset smířit s tím, že do příštího roku budou holt ty naše
ženské takové trochu scvrklé, povadlé a samozřejmě vyschlé. Snad by mohly částečně pomoci pravidelné
večerní lázně nohou v lavóru s vlažnou vodou. Příroda a vzlínavost jsou mocné čarodějky… Občas možná
potkáme nějakou vyhlazenou, co bude samé krev a mlíko. Ta se ovšem zjevně pokusila ošálit přírodu.
Utrženou větvičku uchovávala v ledničce nebo prvního května vyjela s mužem do hor, kde bylo chladněji.
Ale ono všechno zlé je k něčemu dobré. O to radostněji budeme za rok vybíhat do zahrad, sadů a nebo
parků. Ženy budou zachráněny a jako zázrakem se začnou nalévat, vyhlazovat, a tak možná napřesrok
bude fejeton na téma „Ženy v rozpuku“.
(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 - 226 ks.
Výtisky jsou neprodejné a slouží k bezplatnému informování občanů.
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