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Rekonstrukce průtahu Hořičkami (směr Brzice). Dlouho avizovaná událost se začíná
realizovat. Není v našem okolí snad nikoho, kdo by nezaznamenal zpočátku nenápadné, ovšem
od pondělí 3.října již velmi patrné aktivity. Nejprve se začaly po obci a příjezdových
komunikacích trousit dopravní značky, aby se vzápětí pustily do hrubé práce silné stroje.
Možná jste neodolali a prostřednictvím webové kamery na budově školy jste sledovali, jak
pruh za pruhem mizí starý povrch vozovky, aby uvolnil místo svému „mladšímu bratříčkovi“.
Soudě podle počítadla přístupů na našich internetových stránkách, zájem o dění na návsi byl
v pondělí výrazně nadprůměrný.
Ale každá mince má svůj rub i líc. Abychom se mohli přibližně za měsíc radovat z nové
vozovky, musíme si nejprve prožít několik omezení. Cestujete-li autobusy, nic se pro vás měnit
nebude. Nastupovat i vystupovat můžete stále na zastávce na návsi, i jízdní řády jsou dosud
beze změny. Používáte-li k dopravě auto, mělo by platit stejné pravidlo jako při pouti. V první
etapě, kdy dodavatelská firma pracuje v úseku základní škola – Tlapákovi, se uvažovalo o
jednosměrném provozu od křižovatky na Litoboř, okolo stávající hasičské zbrojnice
k Tlapákovým. Od Brzic se vždy jezdívalo ke kostelu a dále k poště a obecní prodejně.
Spoluobčané s přístupem k internetu již od minulého týdne vědí, že na úřední desce našeho
webu jsou úřední dokumenty popisující umístění a obsah dopravních značek. Zákaz vjezdu
všech vozidel se tváří velmi nesmlouvavě, určitě by této značce slušela dodatková tabulka
„Dopravní obsluze vjezd povolen“. Také označení jednosměrného provozu má do reality ještě
daleko. Pro úplnost dodávám, že zmiňovaná první etapa by měla být dokončena během dvou
týdnů a poté budou práce pokračovat v úseku křižovatka u ZD – odbočka na Mezilečí. To by se
již většiny obyvatel nemělo výrazněji dotknout, s výjimkou řidičů jedoucích od Brzic. Ti
budou muset projet Mezilečí, Křižanovem a teprve poté budou moci zamířit na Hořičky.
OKÉNKO BABINCE. 1.září 2016 v 15 hodin jsme se sešly na hřišti v počtu 24 žen. Na
ohýnku jsme si opekly špekáčky, zapily pivem, vínem a ke kávě ženy upekly dobré moučníky.
Moc jsme si pochutnaly. Při posezení nás doprovázela hudba BLASEJ. K poslechu nám na
trubku a harmoniku zahráli pánové Jiří Blatník a František Sejval. V krásném počasí jsme
poseděly do 19 hodin.
Příště máme naplánované výjezdní zasedání a to na 6.října 2016. Sejdeme se ve 14:45 hodin
na náměstí na Hořičkách u autobusové zastávky a linkovým autobusem odjedeme na Větrník
do místní restaurace. Těšíme se, že se sejdeme v hojném počtu, že se pobavíme a spokojené se
v 19 hodin vrátíme na Hořičky.
Za ženy: Anna Gabrielová a Milena Kasnarová
Pozn.redakce: Byly nám doručeny i fotografie usměvavých žen či účinkujících muzikantů, ale
vzhledem k redukovanému obsahu zpravodaje (v říjnu nemáme žádné životní výročí, slovo
starosty, příspěvek školy nebo pozvánku na zasedání) na ně prostě nezbylo místo.
(mn)
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KŘÍŽOVKA (minulé řešení: Vítáme školáky po prázdninách do školy)

autor: Luděk Rudiš

Tajenka – příjmení občanů Hořiček (i v minulosti)
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Vodorovně:
A – zkr.okresního stavebního podniku, dravý pták, SPZ Bruntálu, Tomáš
B – škůdce kabátů (2.pád), kamna ve staré chalupě, název poštovní spořitelny, ENU
C – držadla u nádob, tajenka, domácí hlídač
D – lapat (někoho), zkr. lidové knihovny, okolo ležící
E – J, měl možnost, americká federace, římsky 600, osobní zájmeno
F – německy „tak“, odpočíval v noci, opera G.Verdiho, MPZ Německa
G – koření do omáčky, vznešená paní, inspirace
H – prostor pro uskladnění, skutek, souhlas, popěvek
PŘIŠLO PO UZÁVĚRCE
Svisle:
1 – řeka v Rusku, držadel u nádobí, jaksi (básnicky)
2 – výtvory sochařů, obojživelník
3 – výplata, SPZ Ostravy (dříve), MPZ Polska
4 – samotná, velký kopec
5 – představený kláštera, omamná látka, římsky 500
6 – předložka, tajenka
7 – předložka, stříkl tekutinu (lidově), samotni
8 – ostré jídlo, psí jméno
9 – pláč, ženské jméno
10 – chemická značka radia, tajenka
11 – opak chladna, zkr. domácích potřeb,
chemická značka kyslíku
12 – tamten, tu máš (vezmi si), chemická značka
hliníku
13 – je donucen, provede svatbu

POVINNÉ OČKOVÁNÍ PSŮ
PROTI VZTEKLINĚ
VE ČTVRTEK 13.ŘÍJNA 2016
Hořičky, Chlístov = 16:00-16:30 hodin
(Hořičky, parkoviště u obecního úřadu)
Křižanov, Mečov = 16:45-17:00 hodin
(Křižanov, u hospody)
Vakcinace je povinná u psů starších tří měsíců,
poplatek bude hrazen ihned při úkonu:
vzteklina
kombinace

= 150,- Kč
= 300,- Kč

Očkovací průkaz s sebou!!!
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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