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Přejeme životní pohodu a mnoho zdraví do dalších let!
Pozn. V souvislosti s březnovými výročími došlo k zajímavé diskusi na téma používání akademických
titulů našich spoluobčanů. Náš registr obyvatel tento údaj v minulosti neobsahoval, a tak logicky
v seznamu jubilantů nemůže být případný titul uveden. Nemůžeme totiž vědět, kdy a kde občan ke svému
vzdělání přišel. Mohlo to být v rámci řádného denního studia, ale také dodatečně při zaměstnání apod.
Proto vyzýváme naše spoluobčany, kteří chtějí mít titul v registru obyvatel uvedený (a samozřejmě také
v rubrice Životní výročí), aby svůj diplom z osobních archiválií vyjmuli a na obecní úřad k zaznamenání
donesli. Za upozornění děkujeme Ing. Stanislavu Hlaváčovi, který své půlkulatiny oslavil právě minulý
měsíc.
(mn)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SLOVO STAROSTY
Blíží se nám jaro, začneme uklízet zahrádky, prořezávat stromy a hrabat listí, které jsme na podzim
nestihli odklidit. Připomínáme, že skládka na biologicky rozložitelný odpad a skládka na větve a roští je
na obvyklém místě u hřbitova. Biologicky rozložitelný odpad se odváží na kompostárnu a po úpravách se
zaorává. Z tohoto důvodu na uvedenou skládku neodkládejte nevhodný materiál.
Představenstvo VaK a.s. Náchod schválilo naši žádost o výstavbu nového vodovodního řadu v trase
křižovatka Vila Barbora od silnice II/304 ve směru Kalousov – Vlčkovi. Délka 480 m, celkové náklady
1,152 tis. Kč a obec se bude podílet částkou ve výši 18.000,- Kč. Tento řad nahradí stávající, který je
veden od vodojemu lesem a v současné době je značně zanesen. Budou tak vytvořeny podmínky na
připojení dalších RD v této lokalitě. Výstavba bude realizována v 1. polovině roku 2019.
S příchodem příznivého počasí budou zahájeny práce na následujících akcích:
- Dokončení rekonstrukce budovy obecního úřadu – zateplovací fasáda, zhotovitel VRAPO s.r.o.
Trutnov, cena díla 375.700,- Kč.
- Rekonstrukce orientačních světelných bodů v trase Křižanov – Mečov, zhotovitel TELKABEL
s.r.o. Náchod, cena díla 350.300,- Kč.
- Rozšíření veřejného osvětlení v Chlístově o 2 světelné body podél dolní komunikace u rybníku,
zhotovitel TELKABEL s.r.o. Náchod, cena díla 103.500,- Kč.
- Oprava fasády na budově obecní prodejny potravin čp. 59, zhotovitel VRAPO s.r.o. Trutnov, cena
díla 168.900,- Kč.
- Oprava kanalizace v prostoru křižovatky směr Kalousov a Vila Barbora – zhotovitel Bezedos s.r.o.
Velké Poříčí, cena díla 95.000,- Kč.
- Úprava prostranství za budovou ZŠ 2.stupeň, kde vznikne místo pasivního odpočinku.
Předpokládané náklady 180.000,- Kč, na tuto akci získána dotace ve výše 80.000,- Kč
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POZVÁNKA
na besedu

ŘEMESLA, OBCHOD, DROBNÍ PODNIKATELÉ A SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
KOLEM ROKU 1945 V NAŠÍ OBCI,
která se uskuteční v pátek 13. dubna 2018 od 18,00 hodin v obřadní místnosti našeho obecního úřadu.
*************************************************************************************

Členové SDH Hořičky
provedou v sobotu dne 21.dubna 2018

sběr železného šrotu
v místních částech Hořičky, Chlístov, Nový Dvůr.
Šrot připravte den předem nebo v sobotu po ránu na obvyklá stanoviště. Netřeba nabádat, aby hromádky,
které přinesou zisk do hasičské pokladny, zůstaly pod bdělým dohledem. Mohlo by se stát, že staré
haraburdí skončí na nesprávném vleku a zisk z jeho prodeje v nesprávné peněžence.
*************************************************************************************

SDH Hořičky vás zve na

tradiční pálení čarodějnic
30.dubna 2018 U SPORTOVNÍHO HŘIŠTĚ
Sraz účastníků lampionového průvodu dětí a masek je v 17:45 hod u obecního úřadu,
kde děti dostanou poukázku na občerstvení. V 18 hodin bude následovat odchod ke sportovnímu hřišti,
aby v 18:30 hodin mohlo být zahájeno stavění májky, opékání párků a pohoštění dětí. Zapálení
čarodějnické vatry je plánováno na 20 hodinu a poté bude následovat hudba a volná zábava.
Tradiční občerstvení je zajištěno.
*************************************************************************************

SBĚR VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU
JIŽ V KVĚTNU
V pátek 4. května 2018 budou přistaveny 2 kontejnery na velkoobjemový odpad. Jeden kontejner bude
umístěn v Hořičkách před budovou obecního úřadu a druhý v Křižanově před čp.9 – Mertlíkovi.
Odkládat do kontejnerů lze v pátek a v sobotu, v neděli budou kontejnery uzavřeny!
Do kontejnerů lze odložit:
dřevěný a čalouněný nábytek, dřevotřískové desky, koberce, podlahové krytiny PVC, matrace, polystyren,
rámy oken a dveří bez skla, sportovní potřeby, kočárky a objemné hračky.
Nelze odkládat:
pneumatiky, elektrospotřebiče, výrobky z plastů, kovové předměty, sklo a střešní lepenku.
(mn)
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OKÉNKO ZŠ A MŠ HOŘIČKY: (převzato bez redakčních úprav)

více o škole na www.skolahoricky.cz

Vítáme jaro
Vzhledem k nízkým březnovým teplotám jsme se v naší škole rozhodli, že příchodu jara pomůžeme. V
pátek 23.3. jsme uspořádali pro širokou veřejnost akci s názvem "Vítáme jaro". A jak to probíhalo?
Základním stavebním kamenem akce byla cukrárna plná velikonočních sladkostí a k tomu příjemná
obsluha nabízela rovněž třeba kávu nebo čaj. Příjemně posilnění návštěvníci pak směřovali na vystoupení
žáků 1. stupně. Prvňáci předvedli klasiku - pohádku "O Palečkovi". Hezká taneční vystoupení předvedli
druháci a čtvrťáci. Výpravnou pohádku plnou udatných princů a princezen, ve které nechyběla ani
scénická hudba a závěrečné taneční číslo, ztvárnili třeťáci. Tečkou programu bylo seskupení páťáků, kteří
zatancovali modernu v černém s třásněmi. Plni pozitivních dojmů mohli rodiče ještě pokračovat do
velikonoční dílny, kde mohli vyzkoušet svou šikovnost při práci s vrbovým proutím. Kdo nechtěl odejít s
prázdnou, navštívil velikonoční trhy, kde byly ke koupi všemožné výrobky s motivy zajíčků, vajíček či
kuřátek.
Taková byla naše velikonoční akce, kterou připravili všichni žáci a učitelky školy. Pokud se vám líbila,
jsme rádi. Těšíme se na shledání na další podobné akci.
Karel Dvořáček

ZŠ a MŠ Hořičky vyhlašuje

zápis do 1. ročníku ZŠ
Zápis se uskuteční ve středu 18. dubna 2018 od 13h do 16,30h
v budově 1. stupně ZŠ (budova č.p. 19)

Zákonný zástupce s sebou k zápisu vezme občanský průkaz a rodný list dítěte.
Více podrobností k zápisu najdete na letáku (najdete ho na webu školy nebo na školních dveřích).
Nahlédněte do naší školy prostřednictvím našeho webu a facebooku. Najdete zde mnoho zajímavých
informací i obrazových materiálů, které dokládají naši činnost. Naše adresa:
www.skolahoricky.cz
Těšíme se na vás!
*************************************************************************************
ZŠ a MŠ Hořičky vás srdečně zve na

DĚTSKOU MAŠKARNÍ ZÁBAVU
v neděli 8. dubna 2018 od 14:30 hodin
na sále v hostinci na Hořičkách.
Vstupné dobrovolné, hudba a tance, hry, soutěže, odměny,
občerstvení zajištěno.
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KŘÍŽOVKA (minulé řešení: Linhartová, Jaro, Možíš)
Tajenka – Historicky významná osobnost v naší obci.
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A
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D
E
F
G
H
CH
I
tajenky, mycí prostředky
CH – jméno herce Gabena, citoslovce bolesti,
zn. dlouhohrající desky, divoké prase, chem.
značka kyslíku
Svisle:
1 – lyže, vysoká karta (krátce), SPZ Jihlavy
2 – chem. značka hliníku, mužské jméno, rod
3 – oblízl, EB, zbraň husitů
4 – nebo, podnik v Novém Městě na Moravě (dříve)
5 – zařízení na zpracování obilí (krátce), obojživelník,
jak (slovensky)
6 – větná spojka, hrdina z polského TV seriálu, drůbež
7 – kožešinové zvíře, tázala se
8 – spodní část nádoby, číslovka, česká hora (krátce),
MPZ Maďarska

autor: Luděk Rudiš
Vodorovně:
A – druh ještěrky,
ženské jméno
B – potřeba
dřevorubce, LL,
osobní zájmeno,
malý čep
C – 1. díl tajenky,
SPZ Rokycan
D – byl, iniciály
spis. Němcové,
předložka, římsky
500, povoz (krátce),
korýš
E – druh stromu,
metoda konzervace
dutin (u auta),
měsíc, ukazovací
zájmeno
F – 2. díl tajenky,
nočních ptáků
G – IK, 3. díl
H – předložka, oblak, bratr Abela, předložka, sýpka na
obilí (obráceně)
I – německé ženské jméno (domácky), kus ledu,
4. díl tajenky
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9 – hrob, stáří (člověka), EN, SPZ Kolína
10 – čidla zraku, označení úterý (krátce), zkr.
Národního divadla, uvař
11 – stroj na lisování (dlouze), předložka,
ÉÍ, osobní zájmeno
12 – jedovatý plyn, zkr. Národního shromáždění
větná spojka, Č
13 – město u Prahy
14 – jak (slovensky), přítěže na nohou (u vězně), rival

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

OPS Pechanec pořádá v sobotu 28. dubna 2018 autobusový zájezd BLANÍK - ČESKÝ ŠTERNBERK
Program:
hrad Český Šternberk (prohlídka)
Velký Blaník (bájná hora blanických rytířů) - výstup na vrchol (pěšky 1 km), rozhledna
Louňovice pod Blaníkem – individuálně oběd (výběr ze tří restaurací)
další možnosti: Muzeum včelařství, zámek se zahradou, obec Kondrac (farní muzeum), dle času a zájmu město Vlašim
Přihlášky do 16.dubna 2018: na obecním úřadě Hořičky (D.Volfová - tel.775 083 401), obecní prodejna
(P.Janischová), záloha 200,- Kč, doplatek 150,- Kč, odjezd v 6:00 hodin od obecního úřadu v Hořičkách, příjezd
v době od 19 do 21 hodin. Pozn. Minimální počet účastníků je 32.
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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