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ŽIVOTNÍ VÝROČÍ:
Tlapák Miroslav
Severýnová Marie
Kačer Josef
Cibulová Ludmila
Martinková Jana

Hořičky
Hořičky
Hořičky
Křižanov
Nový Dvůr

84 let
82 let
81 let
70 let
70 let

Přejeme životní pohodu a mnoho zdraví do dalších let!
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SLOVO STAROSTY
V současné době probíhá montáž plastových oken na budově 1.stupně ZŠ čp. 19, následovat bude ještě
výměna vchodových dveří a prosklené stěny u šaten.
Bylo dokončeno poptávkové řízení na zhotovitele chodníku podél silnice II/304. Práce budou zahájeny
v měsíci září, celkové náklady 1.350.000,- Kč.
Byla vypracována projektová dokumentace na rekonstrukci veřejného osvětlení v trase Křižanov-Mečov.
Stávající dřevěné sloupy s vrchním vedením vodičů budou nahrazeny ocelovými stožáry a rozvod
proveden zemním kabelem. Realizace se uskuteční ještě v letošním roce.
Josef Kačer

DŘEVOŘEZBÁŘI S MOTOROVOU PILOU - shrnutí
V červenci se konal 5. ročník setkání dřevořezbářů s motorovou pilou, který lze označit za úspěšný stejně
jako ročníky předcházející. Ohlédneme-li zpět, při těchto akcích bylo zpracováno téměř 30 m3 dřevní
hmoty v dřevinách topol, borovice, modřín, lípa, jasan a dub. Dřevořezbáři vytvořili celkem 29 soch.
Z těchto jsme deset prodali a devatenáct jich naleznete v rámci naší obce, až dokončíme jejich osazení.
Členové OPS Pechanec dospěli k rozhodnutí další ročníky již nepořádat. Zájem veřejnosti se snížil a
vznikly nové lokality, kde s těmito akcemi začínají.
Děkujeme všem našim příznivcům, kteří nám v průběhu pěti let pomáhali zajistit přípravu a průběh
dřevořezbaření včetně zajímavých doprovodných programů.
Josef Kačer a Luděk Rudiš
Oslavy 660. výročí od prvního písemného záznamu o Hořičkách. V nejbližších dnech dostanete do svých
poštovních schránek osobní pozvánku s programem oslav. Internetové čtenáře zpravodaje mimo náš
katastr upozorňujeme, že stejné podklady jsou k dispozici i na www.horicky.cz v sekci Aktuality. (mn)
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Ze stejného důvodu bychom rádi požádali zmiňované internetové čtenáře o zbytky vlny, kterou předáváme
Českému svazu žen v Broumově k pletení ponožek pro starší občany v domovech seniorů, nemocnicích
apod. Místní zdroje jsou po letech spolupráce prakticky vyčerpány. Prosíme případné dárce, aby
kontaktovali obecní úřad nebo napsali e-mail na adresu neumann@horicky.cz.
(mn)

INFORMACE Z OBCE:
V sobotu 24.6.2017 byli v obřadní síni přivítáni do života naši noví občánci.
O kulturní vystoupení se postarala paní Zdena Řezníčková s dětmi z MŠ a ZŠ.
Rodičům přejeme hodně radosti z dětí a našim maličkým pevné zdraví
a mnoho životních úspěchů.

Renata Holubová,
syn Jan

Michaela a Miroslav Mertlíkovi,
syn Antonín

(mn)

Petra a Pavel Kolbabovi,
syn Lukáš

Petra a Vladimír Kuderovi,
dcera Adéla

Šárka a Pavel Novákovi,
syn Antonín

Alena Ruferová, Karel Stehno,
dcera Rozálie

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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