HOŘIČSKÝ ZPRAVODAJ
ROČNÍK : XIX

OBECNÍ ÚŘAD HOŘIČKY
www.horicky.cz

prosinec 2018

ŽIVOTNÍ VÝROČÍ:
Dufka Josef
Sušická Květoslava
Valentová Ludmila
Dvořák Jozef
Levová Anna
Pichová Danuše

Křižanov
Hořičky
Mečov
Hořičky
Křižanov
Hořičky

92 let
91 let
87 let
82 let
82 let
80 let

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

ZE ŽIVOTA OBCE
Zasedání zastupitelstva obce, a to poslední v letošním roce, se bude konat v pondělí 10. prosince
2018 od 18:00 hodin v obřadní síni obecního úřadu. Program obsahuje následující body:
1. Zahájení
2. Organizační záležitosti
3. Výstavba hasičské zbrojnice
4. Rozpočet na rok 2019
5. Záměr rozvoje obce v roce 2019
6. Majetkové a finanční záležitosti
7. Různé
Dovolená praktického lékaře. Jestliže se vám tenčí zásoby prášků, chcete-li pilulek nebo bobulí,
a máte spočítáno, že do Nového roku s nimi nevydržíte, zbystřete! MUDr. Aleš Zlámal bude v
prosinci poměrně četně nabírat síly, a tak se připravte na výrazně omezené ordinační hodiny.
Zavřeno bude v týdnu od 10. do 14.12., zamčené dveře vás neminou při marné návštěvě ve dnech
20. - 21.12. a stejně tak tomu bude i po svátcích, tedy 27., 28. a 31. prosince. Vsaďte tedy na
jistotu a našeho lékaře navštivte ideálně v týdnu od 3.12. do 7.12. Po Novém roce máte první
šanci až ve středu 2. ledna 2019.
Vánoční stromky v Mezilečí. Snaha ušetřit Ježíškovi čas a síly vedla i letos pana Vladimíra Tylše
k prodeji vánočních stromů u něho doma, a tak můžete ve dnech 9. – 17.12. v době od 14 do 17
hodin navštívit adresu Mezilečí 44 (u hlavní silnice) a stromek si koupit. Na jiném čase se
případně lze domluvit na telefonním čísle 777 18 19 10.
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INFORMACE PRO OBČANY

CENY ZNÁMEK NA SVOZ ODPADŮ V ROCE 2019
42 svozů za rok /červená

2.705,- Kč

26 svozů za rok/žlutá

1.705,- Kč

21 svozů za rok/šedá

1.425,- Kč

13 svozů za rok/modrá

920,- Kč

jednorázový výsyp

87,- Kč

Známky můžete zakoupit v

PE pytel včetně svozu

87,- Kč

kanceláři obecního úřadu.

(mn)
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KŘÍŽOVKA (minulé řešení: Vajsar, Mazura, Štěrba)
Tajenka – příjmení našich současných nebo minulých spoluobčanů
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10 11 12 13

A
B
C
D
E
F
G
H

autor: Luděk Rudiš
Vodorovně:
A – úslužnost, pracovníci v dole
B – část střechy, maluje, lépe
C – SPZ Rokycan, tajenka, výtažek
z bylin, doktor z prvního filmu o
Bondovi
D – SPZ Třebíče, společné okénko
s C3, chytni, město na Hané
E – ženské jméno, zkratka závodní
stráže (obráceně), tajenka
F – podnik v Třeboni, osobní zájmeno,
MIKS
G – bývalý název Sjednocené arabské
republiky, ženské jméno, NK, posekej
(louku)
H – bohoslužba, vezmi si, DYA, jak
(slovensky), číslovka

Svisle:
1 – jeden z mušketýrů, římsky 1000
2 – osychat (jídlo), západočeské jídlo
3 – tajenka, MPZ Španělska
4 – SPZ Opavy, popěvek, jít ze dveří
5 – SPZ Rychnov nad Kněžnou, provazy se smyčkou, zkratka vojenské akademie
6 – plošná míra, zkratka Závodů průmyslové automatizace (obráceně), předložka
7 – citoslovce chlubení, chvosty
8 – symetrály, ženské jméno
9 – RL, luštěnina, dětský pozdrav
10 – zápor (básnicky a dlouze), AMZ, tekutina
11 – mastná zemina (slovensky), neurčitá číslovka
12 – kov, MPZ Ukrajiny, černý pták
13 – IP, chemická značka kyslíku, SPZ Chrudimi, zkratka svazu mládeže v době ČSSR
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

FEJETON POD ČAROU
ZIMNÍ SPORTY
Pokles teplot, krátící se den a občasný sníh na cestě, to vše jsou neklamná znamení, že se blíží zima a
obvyklé venkovní sportovní aktivity jsou dočasně na ústupu. Cyklisté zakonzervují svá kola, do skříní
budou uloženy lehké větrovky vhodné pro letní horské túry, plavky si přijdou na své pouze v krytých
bazénech nebo whirlpoolech. Na denní světlo se ale naopak nedočkavě podívají například lyže, sáňky,
pekáče alias boby, brusle a zimní obuv i oblečení.
Pravda, mírnější průběh některých zim posledních let nutí cestovat sportovce do stále větších
nadmořských výšek nebo zeměpisných dálek, ale pohybové aktivity lze provozovat i v okolí Hořiček.
Legendární je svah za Tlapákovými, pamětníci s jiskrou v oku zmiňují strmou „sjezdovku“ za bývalým
kravínem u hřbitova a nezapomenutelné bylo i kluziště za budovou školy. Když se povedla zima a dařila
se i údržba přírodního ledu, bruslilo se i tři měsíce! A to nejen při hodinách tělocviku, po vyučování,
během vánočních i pololetních prázdnin, ale také s rodiči v sobotu a v neděli. S blížícím se jarem i ti
nejzarputilejší sportovci začali postupně vynechávat tu víkend, jindy zase odpolední hokej. Pohodlnější

© OBECNÍ ÚŘAD HOŘIČKY

3

žáci měli už po dvou měsících tendenci ukrýt brusle vespod skříně nebo je zakopat na zahradě, což jim
díky promrzlé půdě šlo poměrně špatně.
Pěší turistiku lze ale provozovat i v mírnější zimě a nedostatek sněhu nebo dokonce ledu na cestě je
naopak vítán. Vhodným doplňkem mohou být trekkingové hole, které prospívají nejen kloubům, rytmu
chůze i vlastnímu dýchání, ale na kluzkém povrchu zvyšují stabilitu chodce a jako bonus je lze využít
k odhánění toulavých psů nebo neodbytných podomních prodejců. A když si navíc vezmete s sebou svého
psa, samou radostí vám počůrá botu, bude ještě oddanější a na stráži pozornější. Není třeba jezdit desítky
nebo stovky kilometrů daleko, stačí vyjít před dům, rozhodnout se, kterým směrem se ten den vydáte, a
vyrazit. Hořičky svou polohou tomu vysloveně nahrávají. Vždyť byly vesničkou střediskovou a všechny
cesty vedou od nás i k nám.
No a kdo má ambice sjet šusem nějaký pořádně dlouhý kopec, může vyrazit do tuzemských nebo
zahraničních hor. Radost udělá samozřejmě nejen sobě, ale také obsluze lanovek, hoteliérům či stánkařům
se svařákem, grogem nebo párkem v rohlíku. Rozdíly ve službách i cenách se rychle stírají, a tak naše
hory nabízejí stejně dobré služby, alpské areály zase hustší síť delších sjezdovek.
S rostoucím věkem se samozřejmě mění i orientace na jednotlivé typy sportů. Rychlejší jsou nahrazovány
pomalejšími, sjezdové lyžování přechází do procházek na běžkách a časem zjistíte, že na vycházce jste již
bez lyží a pouze se zmiňovanými hůlkami. Ale ono i takové vymetání schodů nebo chodníčku se vlastně
dá počítat mezi zimní sporty. A navíc se při tom dá docela dobře vzpomínat na doby, kdy jsme lítali po
zamrzlém rybníku, na sobě univerzální modré tepláky s gumou pod chodidlem, na teplácích hrudky ledu,
které jsme museli odrolit nebo otrhat, protože neuvěřitelně držely. Módní výstřelky v oblasti výstroje i
výzbroje jsou vůbec samostatnou kapitolou, ale jedno je jisté. Při amatérském sportování nedosáhneme
lepších výkonů díky výbavě věhlasnější značky, ale jen a jen díky tomu, co máme v hlavě, nohách nebo
rukách.
V sychravém a na náledí bohatém počasí posledních dnů se sport nebo třeba jen procházky provozovaly
poměrně špatně, při psaní zpravodaje se příliš výraznějších pohybů také nevykoná, tak snad abych si šel
zajezdit alespoň na rotopedu…
(mn)

Příjemné prožití vánočních svátků,
hodně zdraví, štěstí a úspěchů
v novém roce Vám přeje
Obecní úřad 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 - 240 ks.
Výtisky jsou neprodejné a slouží k bezplatnému informování občanů.
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