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ŽIVOTNÍ VÝROČÍ:
Kuderová Marie
Kasnarová Milena

Hořičky
Hořičky

80 let
70 let

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

SLOVO STAROSTY
Zastupitelstvo obce schválilo tyto obecně závazné vyhlášky:
č. 1/2019 – O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů na území obce Hořičky.
č. 2/2019 – O čistotě, vzhledu, ovzduší a pořádku na území obce Hořičky.
Uvedené vyhlášky stanoví základní pravidla pro zkvalitnění životního prostředí a vzhledu obce.
č. 3/2019 – Požární řád obce
Řeší ochranu životů, zdraví a majetku před požáry, živelnými pohromami a jinými mimořádnými
událostmi v katastru obce.
Informujeme občany, že u bývalé prodejny textilu je přistaven kontejner na listí a dále opět žádáme, aby
na skládce u hřbitova TŘÍDILI odpad na biologický rostlinného původu, který je určen na kompostárnu, a
roští a větve určené na štěpkování.
V průběhu přepravy tohoto odpadu zajistěte náklad tak, aby nebyl ztrácen po obci ! ! ! ! !
Současně žádáme, aby nebyl vozidly poškozován upravený břeh u příjezdu ke skládce ! ! ! ! !
Josef Kačer, starosta
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ZE ŽIVOTA OBCE
Čipování psů. Při očkování psů, které se uskutečnilo v říjnu, jste
pravděpodobně s naší veterinářkou hovořili o zákonem schválené
povinnosti, která ukládá majiteli psa nechat ho označit mikročipem,
a to nejpozději k 1.1.2020. Na úřední desce a na internetových
stránkách obce je pro majitele psů k dispozici třístránkový soupis
informací, který formou otázek a odpovědí vysvětluje vše podstatné. Dozvíte se tak, na které psy
se povinnost čipování nevztahuje, proč se vůbec tato povinnost zavádí, kdo označení mikročipem
provádí a kolik to bude stát, jaké sankce hrozí při nesplnění této povinnosti, jak je to s povinností
zaregistrování psů, a další informace.
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Plánované přerušení dodávky elektrické energie. Bílé papíry na sloupech elektrického vedení
jsou neklamným znamením, že si opět nějakou tu hodinu nezavaříme, nepodíváme se na televizi a
chladničky nebudou chladit. Tato nemilá, leč nezbytná událost nastane v pondělí 11.11.2019 v 8
hodin, a plotýnky začnou hřát znovu v 16 hodin téhož dne. Přerušení se týká obce Hořičky a
místních částí Chlístov, Křižanov a Mečov.
Zasedání zastupitelstva obce se bude konat v pondělí 18.11.2019 v 18 hodin v obřadní síni
obecního úřadu. Pozvánka s programem bude s předstihem uveřejněna na úřední desce i
internetových stránkách obce.
Připomínáme mobilní svoz nebezpečných odpadů, který je zorganizován na sobotu 9.11.2019.
Křižanov u hospody (10:10 – 10:30 hodin), Hořičky na návsi (10:40 – 11:05 hodin). Informační
leták byl vložen do říjnového zpravodaje.
Listopad bude bohatý na kulturní a společenské zážitky. Vybírat můžete z cestopisné přednášky,
ukázky vánočního aranžmá nebo z Mikulášské besídky pro děti. Posuďte sami:

GHANA, TOGO, BENIN - OSOBNÍ ZÁŽITKY Z CEST
1. část Ghana – videoprodukce 1 hodinu a 10 minut
2. část Togo a Benin – videoprodukce 40 minut
Zážitky z cest po Africe a několik postřehů z cesty vám opět
promítne Luděk Rudiš.
Přijďte se seznámit se šamanskými svatyněmi, africkým středověkem nebo třeba s hliněnými mešitami a
jinými zajímavostmi.

pátek 8. listopadu 2019 v 18 hodin
klubovna nové hasičské zbrojnice - Hořičky
Občerstvení zajištěno, vstupné dobrovolné.

Pořádá Pechanec o.p.s.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
Srdečně Vás zveme na rozsvěcení vánočního stromu, které
se bude konat v pátek 29.11.2019 v 16:15 hodin na návsi.
Vánoční strom bude letos premiérově stát hrdě přímo
v travnaté ploše u oblíbeného dřevěného medvěda.
Kulturní vystoupení zajistí žáci naší základní školy.
Přijďte si poslechnout jedinečné české koledy,
ochutnat vánoční perníček a popít horký čaj.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

v sobotu 30. listopadu 2019 v 14,30 hod.
na sále obecního hostince v Hořičkách
Divadelní amatérský klub Havlovice vám přijde zahrát pohádkový příběh
v podání malých herců…

„KAČENKA a BARBÁNEK“
Po divadelním představení určitě přijde MIKULÁŠ SE SVÝM DOPROVODEM.
Vstupné dobrovolné.

Těšíme se na vaši účast
Pechanec o.p.s.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SBĚR STARÉHO PAPÍRU
Škola organizuje tradiční sběr starého papíru od 18.11. do 21.11.2019 (odvoz v pátek 22.11.2019 ráno).
Papír můžete v uvedených dnech nosit do obou budov školy (od 6,30h do 15h do budovy 2. stupně školy a
od 6h do 17h do budovy 1. stupně školy a MŠ).
Dle nových pravidel od odběratele papíru sbíráme běžný kancelářský papír, letáky, noviny, časopisy,

knihy a sešity bez desek.
Do školního sběru nepatří: karton např. z firem, znečištěný papír a hygienické ubrousky, voskový papír,
plata od vajec, dutinky. Uvedené druhy papíru výrazně komplikují průběh recyklace.
(mn)
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více o škole na www.skolahoricky.cz
OKÉNKO ZŠ A MŠ HOŘIČKY: (převzato bez redakčních úprav)
Z hodin českého jazyka
Co ve slovnících nenajdete.... Že je práce se slovníkem nuda a námaha? To sice ano, ale pokud se díváte
z toho správného úhlu, může to být i legrace.

Tubus = radostný výkřik člověka, kterému právě přijel spoj
Taktik = zvuk hodin jdoucích pozpátku
Otrava = první reakce ostravské krávy na jarní pastvině
Faraon = promluva horníka z Karviné cestou do práce
Cumel = pravopisné chyby ne příliš inteligentního žáka
Hlavolam = příčina náhlého úmrtí
Pralinka = předchůdce kuchyňské linky
Fonetika = hraběcí nauka o mravnosti
Ibišek = právě narozené mládě ibise posvátného
Kajak = dotaz malé husy, která se učí cizí jazyk
(Autoři vtipných hesel jsou žáci 9. ročníku naší základní školy)
A ještě něco z hodin češtiny. Vyprávět o svých zážitcích se žákům na druhém stupni nikdy moc nechtělo.
Skoro to vypadalo, že nezažili na svých cestách žádná dobrodružství. Proto dostali záludný úkol:
Vymyslet takové vypravování, kde by se pravidelně střídala stále stejná písmena. A protože jedno by bylo
už tak trochu ohranou písničkou, střídala se písmena dvě - B a P. Posuďte, jak se jim dílo podařilo:
Byl pátek. Bořek pracoval. Blbnul přitom. Bořil ploty, bleskosvody poničil. Bungr postavil, býky
podráždil, baráky podpálil, borovice pokácel. Bral prachy. Bombu položil. Bum! Prásk! Bouřlivě policie
bojovala. Byl polapen. Blbec podivínský!
Takhle si se zadáním poradili 2 žáci z deváté třídy. Super! Pokud se vám líbí, zkuste si to také, třeba na
jiná písmena. Nasmějete se.
Mgr. Věra Šintálová, učitelka 2. st.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

REPORTÁŽ PSANÁ NA KAMČATCE (převzato bez redakčních úprav)
Kamčatka - 8. díl: Drama ve vodě
Až kolem 18,45 hodin jsme měli jídelnu uklizenou, opět jsme nastoupili do člunu a pokračovalo se po
proudu. Kolem řeky úchvatné stráně, skály, odhadem až 80-100 metrů vysoké, možná že i vyšší, a na
každém zúžení řeky další a další peřeje. V jednom obzvláště nebezpečném místě, i přes úsilí všech
zúčastněných, byla přední část raftu peřejí vymrštěna. V poslední vteřině jsem tuto nebezpečnou situaci
zaregistroval, seděl jsem v druhé řadě za Petrem. V sedu jsem udělal maximální záklon a nohami se
vzepřel za úchyty v podlaze lodi, které jsou právě na tuto situaci udělané. Petr to bohužel nestihl, vlna ho
vymrštila do vzduchu a on skončil ve vodě v peřeji. Jelikož se člun nárazem do vlny skoro zastavil, proud
ho ihned neodnesl pryč. Tuto situaci jsem sledoval „z první řady“, podvědomě jsem mu ihned podal
pádlo, aby se mohl zachytit. Toho ihned využil a pomocí pádla jsem ho přitáhl ke člunu. Tam se zachytil
lan, které jsou právě pro tento případ upevněny po celém obvodu raftu. Roman ho odborným pohybem
vtáhl do člunu a z nebezpečného bouřícího kotle jsme vypluli. Později Petr přiznal, že v ten okamžik nic
neviděl a jen podvědomě se zachytil pádla, které zaregistroval před obličejem.
Po tomto vzrušujícím okamžiku jsme již vpluli do klidnějších vod a nechali se unášet proudem bez
pádlování. V naprostém tichu jsme uviděli po pravé straně pomalu jdoucího medvěda po břehu. Medvěd
nás neslyšel a pomalu se kolébal po proudu řeky. Teprve když jsme byli na jeho úrovni, zaregistroval nás,
lekl se a úprkem mizel v kosodřevině. Chvíli jsme slyšeli jen praskání větví, stromků, jako když projíždí
malý tank. Ještě před peřejemi jsme míjeli na levé straně náhon k nějaké místní hydroelektrárně, která
nebyla přes houštiny ani vidět. V okolí jich je prý několik.
V 8,20 jsme na levé straně zahlédli něco oranžového a s úlevou, že noc neprožijeme na vodě, jsme
zabočili ke břehu, kde na nás čekal doprovod a naše terénní vozidlo. Společnými silami jsme vytáhli člun
na břeh, vypustili z něho vzduch tím způsobem, že jsme se po člunu pováleli, aby vzduch ušel rychleji,
složili a naložili na vlek doprovodného vozidla vodáků.
Luděk Rudiš
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.

© OBECNÍ ÚŘAD HOŘIČKY

4

