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ŽIVOTNÍ VÝROČÍ V ČERVENCI – DODATEK
Ve vyhlášeném sanatoriu na Hořičkách byly v minulosti úspěšně léčeny zlomeniny. Náš redakční šotek
toho umí ovšem mnohem více! Například minulý měsíc o rok hravě „omladil“ tři červencové jubilanty.
Radost jim ovšem nevydržela dlouho, protože „bojovníci a bojovnice za spravedlivé stárnutí“ tento
hořičský zázrak velmi rychle rozporovali. ☺
Matrikou osvědčené údaje tedy uvádějí, že pan Miroslav Teichman oslavil úctyhodné 87. narozeniny, pan
Josef Kasnar měl kulatiny již vloni a aktuálně patří do věkové kategorie 81, a mezi oslavence měl být
zařazen i pan Luděk Rudiš s významným jubileem s číslem 70. Všem dotčeným se upřímně omlouvám.
P.S. A když jsme u těch nechtěných zásahů, tak ten škodolibý diverzant odmazal v podkladech z vítání
občánků poslední písmenko u jednoho z tatínků. Správné znění celé rodiny nového občánka tak je: Lucie
Pácaltová a Petr Varecha s dcerou Emmou. I zde je samozřejmě omluva na místě.
(mn)

ŽIVOTNÍ VÝROČÍ:
Tlapák Miroslav
Severýnová Marie
Kačer Josef
Balada Jaroslav
Cibulová Ludmila
Martinková Jana
Šolc Oldřich

Hořičky
Hořičky
Hořičky
Hořičky
Křižanov
Nový Dvůr
Hořičky

89 let
87 let
86 let
82 let
75 let
75 let
70 let

Přejeme životní pohodu a mnoho zdraví do dalších let!
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SLOVO STAROSTY
-

V pátek 15. 7. 2022 servisní technik fi THT Polička přivezl hasičskou cisternu CAS 20 pro naši
výjezdovou jednotku SDH obce. V průběhu dopoledne seznámil členy jednotky se základní
obsluhou, takže už umí načerpat vodu do nádrže a lafetou kropili trávník.

-

V sobotu 16. 7. 2022 v odpoledních hodinách v areálu u hřiště se po tříleté přestávce sešli senioři
naší obce ke společnému posezení. V příjemném prostředí byla podána večeře, něco málo
sladkého a dostatek nápojů. Odpoledne bylo zpříjemněno hudebním doprovodem dvou účastnic
z Kurníku Mečov. Děkujeme všem ženám, které se podílely na přípravě pohoštění a obsluze
seniorů.

-

V neděli 17. 7. 2022 zaplnilo cca 80 aut náš areál, neboť se konal další ročník Žernovského bajku,
silničního cyklistického závodu na 15 km okruhu. Celkem 140 závodníků vyrazilo na start u
Heřmanského dvoru a po několik odjetých okruzích skončili v cíli u naší fary. Pechanec OPS
připravil pro závodníky a jejich doprovod občerstvení. Účastníkům závodu se líbilo prostředí a těší
se na příští ročník.
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-

Výstavba tělocvičny – byla položena střešní krytina ze speciálních sendvičových panelů o velikost
8 x 1 m, které byly vyrobeny ve Finsku. Jsou dokončeny vnitřní omítka a elektroinstalace, probíhá
montáž stropních akustických panelů. Na vnější části budovy se dokončuje podkladová omítka pro
stěrkovou vrchní fasádu.

-

Žádáme občany, aby nepálili zelené ořezané větve a trávu, zamořují své okolí kouřem. V poslední
době se často valí chlístovským údolím dým a vniká do domů.

-

Na některých místních komunikacích zasahují větve z keřů a stromů do vozovky a omezují tím
výhled a bezpečných průjezd vozidel. Žádáme, aby vlastníci přilehlých pozemků, na kterých se
tyto dřeviny nacházejí, provedli sestřih.

-

Za 1. pololetí dle výkazů fi Marius Pedersen a.s. bylo z naší obce odvezeno 41,865 t směsného
komunálního odpadu. V porovnání s rokem 2021 je to značný nárůst, neboť za stejné období bylo
odvezeno 26,878 t. Konzultovali jsme tuto situaci se starosty okolních obcí a mají stejný problém.
Domníváme se, že problematika je na straně svozové firmy. Otázka je, zda vážili nebo pouze
odhadovali svezené množství v roce 2021, a jak váží a nebo odhadují množství v letošním roce.

-

Byl proveden mobilní sběr nebezpečných odpadů, náklady 7.778,- Kč a svoz objemného odpadu,
celkem 8400 kg, náklady 36.550,- Kč.

-

Připomínáme, že do vašich poštovních schránek jste obdrželi pozvánku na blížící se Malé pivní
slavnosti na Hořičkách (sobota 6. srpna 2022). Podrobné informace jsou k dispozici i na
Facebooku a na www.horicky.cz. Těšíme se na vaši účast!
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ZE ŽIVOTA OBCE
CESTOVATELSKÝ KVÍZ - ŘEŠENÍ
Kóta „Na Hořičkách“ se nachází na turistickém Výrovském okruhu v katastru obce Břehy u
Přelouče. Je v těsné blízkosti osady se stejnojmenným názvem „Na Hořičkách“ a podle mapy to
vypadá, že osada má jedno číslo popisné. Pozn. Na základě předloženého kvízu jsme prakticky
obratem dostali fotografii další kóty, tentokrát rozcestník „Nad Horečkami – 580 m“. Nebudeme
vás napínat, rozcestník i kóta „Horečky – 550 m“ můžete najít v katastru obce Bordovice u
Frenštátu pod Radhoštěm.
(mn)
Parta amatérských hudebníků v čele s Janem Faltou Vás srdečně zvou na akci s názvem

End of Holiday
která se bude konat 27. 8. 2022
na Hořičkách (fotbalové hřiště) od 14:00 hodin
Zazní notoricky známé písně od Beatles až po Olympic a Michala Tučného pro všechny věkové kategorie
v podání klavíru, houslí, zpěvu atd.
Můžete se těšit i na doprovodný program hlavně pro děti, pro které máme připravené různé soutěže, hry
a i nějaké to překvapení (třeba agility ze Žernova apod.).
Občerstení zajištěno.

Těšíme se na Vás.
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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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