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Přejeme životní pohodu a mnoho zdraví do dalších let!
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SBĚR STARÉHO PAPÍRU!
Škola organizuje tradiční sběr starého papíru od 20.11. do 23.11.2017 (odvoz v pátek 24.11.2017 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.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
Srdečně Vás zveme na rozsvěcení vánočního stromu, které
se bude konat v pátek 1.12.2017 v 16:15 hod u budovy
obecního úřadu.
Hudební vystoupení zajistí žáci naší základní školy.
Věříme, že i letos zazní jedinečné české koledy,
které budeme moci zapět společně se školáky.

P.S. Přijďte pobejt …
Horký čaj a drobné občerstvení se již staly příjemnou tradicí, stejně jako vystoupení dětí z naší mateřské
školy. Tápete-li, kdeže je ten strom, nechte se překvapit. Odpověď na tuto otázku určitě získáte při osobní
účasti na akci a věřte, že to bude pěkná premiéra.
(mn)
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ÚČASTNÍCI ZÁJEZDU
Účastníci zájezdu na Macochu se sešli za naprosté tmy, ale v očekávání pěkného dne plného zážitků.
Od rána bylo nádherné, slunné, podzimní počasí. Díky rychlé jízdě našeho řidiče jsme ušetřili tři čtvrtě
hodiny, takže jsme mohli navštívit obec Senetářov, kde byl postaven jediný kostel za dob komunistů. Poté
jsme odjeli na parkoviště u propasti, lanovkou sjeli do údolí a prohlídka jeskyní byla tradičně ukončena
plavbou po řece Punkvě.
Další zastávka byla v Blansku. Někteří z nás nemohli sehnat restauraci, aby se naobědvali. Ve městě je
nic neříkající zámek (muzeum), někteří dorazili ale k nádhernému dřevěnému kostelíku, který nyní patří
farnosti Církve československé husitské. Kostel stál původně v Podkarpatské Rusi, ale v roce 1936 byl
rozebrán a znovu postaven v Blansku, a to za pouhé tři měsíce. Někteří z nás měli štěstí, že při návštěvě
kostela byl zrovna přítomen farář, který nám o jeho historii řekl maximum.
Plánovaná návštěva zámku Kunštát začínala nabírat zpoždění, ale telefonicky jsme se domluvili, že na
naší početnou skupinu počkají. Prohlídka byla nakonec ve dvou skupinách vždy po dvaceti minutách.
Poslední místo naší cesty se nacházelo pouze 3 kilometry od Kunštátu. Vstup do Jeskyně Blanických
rytířů nám byl naštěstí umožněn o hodinu, než jsme plánovali. Myslím si, že tato nepříliš známá lokalita
ale nadchla každého (i když ze sochy T. G. Masaryka jsme viděli jen holínky, které z ní po druhé světové
válce zůstaly zachovány).
Po referendu, zda se půjde ještě na kafe, nebo se hned pojede domů, bylo rozhodnuto o druhé variantě.
Unaveni, ale spokojeni jsme opět za tmy dojeli šťastně na Hořičky.
Za Pechanec o.p.s Luděk Rudiš.

ZE ŽIVOTA OBCE
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zubní ordinace v Úpici. Nemáte-li svého zubního lékaře, nebo jste-li se svým stávajícím
nespokojeni, nabízí se nově otevíraná ordinace na poliklinice v Úpici. Na obecní úřad jsme
obdrželi informační letáček, ze kterého vybíráme nejdůležitější informace. Ordinační hodiny:
pondělí až pátek, začátek vždy v 8:00 hodin, polední přestávka od 11:15 do 12:00 hodin,
odpoledne do 16 hodin, zkrácený režim ale mají ve středu a v pátek. Telefonní čísla: 499 846 073
nebo 774 940 092, www.medical-cannabis.cz
Obecní vlajka na cestách. Ti z vás, kteří občas zabrouzdají na naše internetové stránky, mohou
sledovat, jak se množí místa, města, státy i světadíly, kde se všude již ta naše vlajka hrdě rozevlála.
Považte sami.
• Dosud zveřejněné snímky jsou z 10 míst v České republice.
• Naše barvy byly prezentovány v 9 státech Evropy (Estonsko, Francie, Itálie, Litva,
Lotyšsko, Monaco, Norsko, Rakousko, Slovensko).
• Kromě Evropy cestovala obecní vlajka také po Austrálii, Asii a Africe (abecedně řazené
státy: Austrálie, Bahrajn, Benin, Čína, Ghana, Jižní Korea, Kapverdy, Katar, Kuvajt,
Mauretánie, Spojené arabské emiráty, Taiwan, Tibet, Togo, Vietnam).
• Aktuálně očekáváme snímky pořízené v Severní Americe (USA, Kanada …).
• Vzhledem k tomu, že se jedná o ojedinělý nápad, oslovili jsme známou agenturu Dobrý
den, s.r.o. z Pelhřimova, abychom tento rekord řádně zaregistrovali a Hořičky tak ještě více
zviditelnili.
• Pomozte nám ještě před registrací do České databanky rekordů navýšit počet míst, měst,
států i světadílů! Vlajky máme v dostatečném počtu na obecním úřadu. Jedete soukromě
nebo služebně na nějaké zajímavé, vlajkou ještě nenavštívené místo? Přibalte si do tašky
kousek polyesterové textilie, která je hmotností lehká, rozměrem malá, ovšem svým
významem při propagaci Hořiček velmi velká. Zažijte patriotský pocit při fotografování,
kdy se vás kolemjdoucí turisté ptají na vlajku i důvod jejího focení. Jejich reakce jsou vždy
úžasné.
(mn)
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provede ve vaší obci mobilní svoz nebezpečných odpadů

Dne:

11. listopadu 2017

Stanoviště:

KŘIŽANOV u hospody
HOŘIČKY na návsi

10,20 – 10,35 hodin
10,45 – 11,10 hodin

Vybírané nebezpečné odpady:
oleje anebo tuky
barvy, lepidla, pryskyřice
rozpouštědla
kyseliny, hydroxidy, fotochemikálie
detergenty, odmašťovací prostředky
staré léky
pesticidy

Další odpady, které od Vás odebereme:
pneumatiky (osobní)
akumulátory (i plné)
monočlánky
zářivky, výbojky
ledničky, mrazničky
televizory
elektropřístroje - radia, vysavače, pračky, sporáky atd.

Ledničky, mrazničky, televizory, monitory, ostatní elektropřístroje,
monočlánky a zářivky budou odebírány ne jako odpad, ale na zpětný odběr.
Proto je nepoškozujte a neodebírejte žádné součásti.
JINÉ ODPADY NEŽ ZE SEZNAMU NEODEBÍRÁME!
ODPADY NENECHÁVEJTE NA STANOVIŠTI BEZ DOZORU! VYČKEJTE NAŠEHO PŘÍJEZDU !
ODLOŽENÉ ODPADY NEBUDOU ODVEZENY, ALE BUDOU PONECHÁNY NA MÍSTĚ !

Přineste nám svůj odpad !
Chraňte naše životní prostředí !
: 494 629 050 fax:494 629 070

© OBECNÍ ÚŘAD HOŘIČKY

3

KŘÍŽOVKA (minulé řešení: Mareš, Hašek, Berka)
Tajenka – souvisí se slavným občanem Hořiček
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autor: Luděk Rudiš
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Vodorovně:
A – dva, zkr. Pohraniční
stráže, nádoba na maso,
špatnost
B – 1. díl tajenky,
chem. značka kyslíku,
iniciály našeho herce,
druh chráněného stromu
C – značka mýdla,
z domu, ohladí
D – popěvek, 2. díl
tajenky
E – stařec, předložka,
zkr. Dopravní kanceláře,
textilní plodina, zkr.
automotoklubu
F – označení letadel
Iljušin, pojídá, SPZ
Pardubic, cizí tisková
agentura, SPZ Ústí n.L.,
starší označení toalet

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
G – 3. díl tajenky, popravčí
H – předložka, zápor, SPZ Hradce Králové, obráceně
I – krmivo pro dobytek, část básně, zkr. sinusu, spojka
J – spadne (slza), postava (z pohádky), jak (slovensky)
Svisle:
1 – značka německých automobilů, biograf, SPZ Pardubic
2 – jméno psa ze staršího televizního seriálu, mladý muž
3 – řecké mužské jméno, citoslovce podivu, označení sovětské armády (rusky)
4 – letět z výšky, Í, zájmeno ukazovací
5 – usiluj, opírej se
6 – král zvířat, Běloveská kyselka, jehla (slovensky)
7 – druh kovu, zvolání na kachnu, římsky 50
8 – cizí mužské jméno, horský skřítek, předložka, díry na punčochách
9 – chemická značka dusíku, zemědělská půda, inspirace
10 – příslušník asijského národa, držadla nádob, italsky ano
11 – fáze vojenského útoku, spojka, zkratka Lidové kontroly, skutek
12 – římsky 51, nealkoholický nápoj, ženské jméno
13 – tvrdohlavé zvíře, mládě kočky, zkratka advokátní komory

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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