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INFORMACE PRO OBČANY
Obecní vlajka. V každém ročním období přibývají další a další místa, státy nebo dokonce
světadíly, kde byla vystavena a vyfotografována naše obecní vlajka. Aktuálně posledním úlovkem
je Dolní Morava v České republice. Za pozornost ale určitě stojí např. nedávno přidaný exotický
poloostrov Kamčatka v daleké Rusi. A kde jsou tyto působivé scenérie k vidění? V odkazu
„Fotogalerie/Kulturní akce, události“ na www.horicky.cz . Jistě zajímavou informací je, že
v současné době jednáme s Agenturou Dobrý den z Pelhřimova o registraci českého rekordu
s názvem Obecní vlajka v nejvíce státech světa.
Internetové stránky obce. S potěšením sledujeme narůstající čísla na počítadle přístupů, které je
umístěno na našich webových stránkách. Ještě před koncem loňského roku jsme překročili hranici
80.000 všech přístupů a zajímavé jsou i podrobnější rozbory. Nejsilnějšími měsíci vloni byly
červen (2047 návštěv) a prosinec (2173), nejslabší bylo naopak září (1241). Lze vyhodnocovat i
denní údaje, takže víme, že nám dlouho odolával rekord z 4. června, kdy naše stránky během
jediného dne navštívilo 183 lidí. Uvědomíme-li si, že ten den vrcholila hořičská pouť, je vysvětlení
takřka nabíledni. Shodou okolností uvedené číslo bylo pokořeno hned začátkem letošního roku.
Důvodem bylo zřejmě velmi intenzivní sněžení, které díky webové kameře na budově školy
sledovalo mnoho párů zvědavých očí. Denní návštěvy jen těsně nepřekonaly magickou hranici 200
a dosáhly úctyhodných 197 přístupů. Teorii o „sněhovém zpravodajství“ podporují i čísla za
jednotlivé hodiny. Od rána návštěvníci strmě přibývali a vrchol nastal v době kulminace
sněhového nadělení, tedy v době od 11 do 12 hodin (26 lidí).
Éra křížovek se chýlí ke konci, protože zásoby těch dosud připravených se nezadržitelně tenčí.
Věřím, že luštitelé byli vždy úspěšní a pro kontrolu jsme v každém následujícím vydání
Hořičského zpravodaje uváděli i správné znění tajenky.
V prosincové příloze jste mohli zkusit štěstí i nad rozsáhlejší křížovkou, která je součástí
informační kampaně Královéhradeckého kraje s cílem zvýšit povědomí obyvatel o problematice
třídění a recyklace odpadů. Soutěž sice ještě nebyla vyhodnocena, ale budiž Vám zatím útěchou
alespoň správné znění tajenky: „Přelez, přeskoč, recykluj!“
Pokud máte zájem o informace, které naší redakci nebyly předány do uzávěrky zpravodaje, nebo
které se stanou aktuálními v nejbližším období, navštivte občas internetové stránky základní a
mateřské školy (blíží se zápis do 1. třídy - http://www.skolahoricky.cz/) , občanského sdružení
Přátelé českého a moravského folklóru Hořičky - Křižanov (na spadnutí je další ročník koštu http://www.folklorhoricky.cz/) nebo sdružení našich dobrovolných hasičů (přejme si co nejméně
zásahů - http://www.hasicihoricky.cz/) .
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KŘÍŽOVKA (minulé řešení: Čejpová, Tylšová)
Tajenka – příjmení našich současných nebo minulých spoluobčanů
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autor: Luděk Rudiš
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Vodorovně:
A – žal, osobní zájmeno,
OMACHEL, samohláska
B
B – člen rodiny, Ústřední
zpravodajská služba USA,
C
TM, vojenská formace
C – vojenský útvar, výstavní
D
dům, jméno lvice ze známého
filmu
E
D – předložka, tajenka,
chemická
značka
astatu,
F
číselná hra
E – vor Thora Heyerdahla, TÁ, druh sportu, mazlavá zemina slovensky, zkratka výrobního družstva
F – pracuje na poli, SPZ Trenčína, bývalý název Sjednocené arabské republiky, teče (slza)
A

Svisle:
1 – název českého filmu z roku 1972 (Akce ……)
2 – jméno herce Korbeláře
3 – žena je při letech (obecné vyjádření věku)
4 – SPZ Olomouce, pichlavý strom
5 – chemická značka dusíku, tajenka
6 – OI, MPZ Itálie, cíp kabátu
7 – město ve Španělsku
8 – spojka, příslušník turistického národa
9 – tajenka
10 – iniciály Evy Šrůtkové, cizí ženské jméno
11 – dvě stránky (v sešitu nebo knize), VN
12 – pytlácké nástrahy, předložka

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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