HOŘIČSKÝ ZPRAVODAJ
ROČNÍK : XXIII

OBECNÍ ÚŘAD HOŘIČKY
www.horicky.cz

květen 2022

ŽIVOTNÍ VÝROČÍ:
Grosspitschová Marie
Řezníčková Helena
Bugalová Marie
Cibula František
Martinek Milan
Kožíšková Jaroslava

Hořičky
Hořičky
Hořičky
Křižanov
Nový Dvůr
Hořičky

94 let
90 let
85 let
83 let
81 let
80 let

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

ZE ŽIVOTA OBCE
SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU

Členové SDH Hořičky
provedou v sobotu dne 7. května 2022

sběr železného šrotu.
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.
Informační letáček je k dispozici na www.horicky.cz i na našem facebookovém profilu.
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
ZD Dolany Vás srdečně zve na Den otevřených dveří do vybraných provozů družstva, který se uskuteční
v sobotu 7. května 2022 od 9 do 15 hodin. Letáček s kompletním popisem jednotlivých míst i
doprovodného programu je umístěn na našich internetových stránkách a Facebooku. Tahákem bude jistě
nabídka určená dětem - možnost vyzkoušet si ruční dojení krávy na modelu ve skutečné velikosti.
Technicky zdatní návštěvníci jistě ocení výstavu vybraných zemědělských strojů používaných
v zemědělské výrobě ZD Dolany, všichni bez rozdílu věku či pohlaví uvítají ochutnávku jablek i moštů
s možností okamžitého nákupu.
Připraveny jsou i poznávací soutěže o ceny pro děti a na většině středisek bude možné zakoupit
občerstvení.
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DOČASNÁ ZMĚNA OTEVÍRACÍ DOBY – POŠTA HOŘIČKY
Po menších peripetiích máme k dispozici aktuální otevírací dobu naší pošty s platností od 2. do 31.
května 2022. Vězte, že uspokojení svých zákaznických požadavků v uvedeném období se dočkáte
v těchto dnech a hodinách:
- pondělí
13:00 – 16:00
- úterý
07:00 – 10:00
- středa
13:00 – 16:00
- čtvrtek
08:00 – 11:00
- pátek
08:00 – 11:00
POZVÁNKA DO MUZEA REKORDŮ A NEJEN TAM (převzato bez redakčních úprav)
- text včetně velkoplošného barevného letáčku naleznete opět na www.horicky.cz a na Facebooku.

AUTOBUSOVÝ ZÁJEZD sobota 28.5.2022
Hrad KÁMEN – PELHŘIMOV – muzeum kuriozit
Program:

hrad Kámen – muzeum motocyklů nebo prohlídka interiérů
Pelhřimov – muzeum rekordů v městské věži, vyhlídkové místo – domluvena
speciální cena vstupného (sleva ze slevy), protože Hořičky jsou uvedeny v knize rekordů
(obecní vlajka v nejvíce státech světa).
Prohlídka další expozice „Zlaté české ručičky“ (loď z mincí dlouhá 2,5 m a dalších100
unikátních exponátů, které udělal český člověk).

„MÚZYUM Lipských“ – vše o filmech bratrů Oldřicha a Lubomíra Lipských
(Limonádový Joe, Ať žijí duchové, Jáchyme hoď ho do stroje, Adéla ještě nevečeřela a
další filmy).
V podzemí „Pelhřimovské peklo“ – pro děti.

Muzeum bible – cestou z hradu Kámen do Pelhřimova, podle situace (nyní jsou
tam ubytováni Ukrajinci)
Přihlášky do 22.5.2022 na Obecním úřadě Hořičky – p. Volfová, tel. 775 083 401
Záloha: 300,- Kč Cena dopravy: 430,- Kč Vstupy zvlášť
Odjezd: 5,30 hod. od obecního úřadu Příjezd: 20 – 21 hod.
Oběd zajištěn, svačina s sebou
Počet účastníků minimálně 33 lidí
Srdečně zve OPS PECHANEC Hořičky
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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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