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ŽIVOTNÍ VÝROČÍ:
Dufka Josef
Pichová Danuše
Baladová Růžena
Macháčková Marie

Křižanov
Hořičky
Hořičky
Hořičky

95 let
83 let
82 let
75 let

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

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V sobotu 13. 11. 2021 jsme s radostí v obřadní síni obecního úřadu přivítali do
života naše nové spoluobčánky. Vzhledem k pandemii se nám poměrně obtížně
vybíral termín, a děti mezitím čile rostly a další přibývaly. Nakonec se vše
podařilo zorganizovat a konečné číslo se zastavilo na jedenáctce. Pravda,
některé děti při fotografování se slavnostní kolébkou vedle ní ležérně
postávaly, než aby v ní seděly, natož ležely. ☺
O kulturní vystoupení se postarala paní Zdena Řezníčková s dětmi z MŠ.
Slavnostního obřadu se zúčastnili:
- Terezie a Luboš Chlumečtí se synem Filipem
- Jana a Jiří Kounkovi se synem Rafaelem
- Romana a Michal Biedermanovi se synem Adamem
- Stanislava Nováková a Tomáš Hiller se synem Josefem
- Kateřina a Ondřej Klimentovi s dcerou Eliškou
- Lucie Mikešová a Ondřej Grosspitsch s dcerou Emou
- Žaneta Hovorková a Tomáš Venclík s dcerou Stelou
- Petra a Pavel Kolbabovi se synem Tobiášem
- Lenka Melounková a Tomáš Hašek s dcerou Ellen
- Nikola Hlubocká a Josef Horvat s dcerou Štěpánkou
- Denisa Haviarová a Vojtěch Vacátko s dcerou Viktorií
Rodičům přejeme hodně radosti z jejich dětí a našim maličkým pevné zdraví a mnoho životních
úspěchů.
(mn)
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ZE ŽIVOTA OBCE
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE se naposledy v tomto roce uskuteční v pondělí 13. 12.
od 18 hodin v obřadní síni obecního úřadu s následujícím programem:
1) zahájení
5) odpadové hospodářství
2) výstavba tělocvičny
6) rozpočet 2022
3) oprava komunikace 11 RD
7) rozpočtové opatření
4) oprava komunikace Kalousov
8) různé
Ordinační hodiny MUDr. Aleše Zlámala v prosinci ovlivní UZAVŘENÍ
ORDINACE ve dnech 13. – 17. 12. 2021 a 27. 12. – 31. 12. 2021. Akutní
stavy ošetří MUDr. Jiří Kokeš, ordinace penzion OLGA, Česká Skalice, tel.
608 938 893.
Obecně prospěšná společnost Pechanec pořádá v sobotu 18. 12. 2021 akci VÁNOCE V LESE
aneb „Vejšlap do vánočního lesa s překvapením“. Sraz malých i velkých turistů je v 15 hodin
před naším obecním úřadem, délka trasy cca 6 km, návrat mezi 19 a 20 hodinou. Přihlásit se
můžete osobně nebo telefonicky u paní Volfové (OÚ Hořičky) do 16. 12. 2021. Informační letáček
je k dispozici na našich internetových stránkách a Facebooku.
Obyvatelé Chlístova jistě s potěšením zaznamenali skutečnost, že
kontejner na sklo má nového kamaráda v podobě ŽLUTÉHO
KONTEJNERU NA PLASTY. Se zvětšujícím se podílem plastů
vznikajícím při provozu domácnosti tak mohou tříděný odpad
ukládat pohodlně v Chlístově, aniž by běhali nebo jezdili až ke
hřbitovu na Hořičkách.
Aktivity mečovského KuRNíKu spočívají v prosinci na dvou významných akcích. První je lidová
vánoční hra dle starých rukopisů, zvláště pak Metelkova paseckého, s názvem KOMEDIE O
HVĚZDĚ, která bude dávána v sobotu 11. 12. 2021 od 17 hodin. Druhou je potom tradiční
VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ, jak jinak než v neděli 26. 12. 2021, také od 17 hodin. Letáčky na tyto akce
budou s předstihem zveřejněny na našich internetových stránkách i Facebooku.
Jak bude probíhat nadcházející Tříkrálová sbírka, to ví snad jen prevít Covid-19. Ke dni vydání
našeho zpravodaje tak máme informace alespoň z letáčku Oblastní charity Náchod, že do sbírky
lze přispět:
Na Hořičkách koledníci chodit nebudou, ale
- při návštěvě koledníků v Náchodě dne 8. 1. 2022,
pokladnička je již nyní na obecním úřadu!!!
- v okolních obcích potom ve dnech 3. – 9. 1. 2022,
- do pokladničky v lékárně Náchod na náměstí TGM, v lékárně Náchod u Itálie, v papírnictví
Police nad Metují, v Oblastní charitě Náchod,
- online přes www.trikralovasbirka.cz,
- na účet nebo dárcovskou SMS.
V plánu je tradiční Tříkrálový koncert v neděli 9. 1. 2022 od 18 hodin, který bude přenášet ČT1.
(mn)

Příjemné prožití vánočních svátků,
hodně zdraví, štěstí a úspěchů
v novém roce Vám přeje
Obecní úřad Hořičky.
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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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