HOŘIČSKÝ ZPRAVODAJ
OBECNÍ ÚŘAD HOŘIČKY
www.horicky.cz

ROČNÍK : IX

červen 2008

POZVÁNKA
NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
dne 4.6.2008 (středa) v 19:00 hod
hostinec Hořičky– jídelna
Program: 1. Zahájení a kontrola usnesení
2. Závěrečný účet obce za rok 2007
3. Závěrečný účet DSO Úpa za rok 2007
4. Závěrečný účet DSO Stráně za rok 2007
5. POV – realizace
6. Majetkové záležitosti
7. Různé
8. Diskuse
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INFORMACE Z OBCE:
V sobotu 24.5.2008 byli v obřadní síni přivítáni do života naši noví občánci.
O kulturní vystoupení se postarala paní Zdena Řezníčková s dětmi z MŠ a ZŠ.
Rodičům přejeme hodně radosti z dětí a našim maličkým pevné zdraví
a mnoho životních úspěchů.

Jakub Janisch

Dominik Flégr

Eliška Mertlíková

Adélka Viková

ŽIVOTNÍ VÝROČÍ:
Borůvková Helga, Hořičky
Dvořáková Marie, Hořičky

80 let
70 let

Přejeme životní pohodu a mnoho zdraví do dalších let!

V minulém čísle Hořičského zpravodaje se mi podařilo přidat 5 let paní Julianě Hofmanové, za
což se velmi omlouvám a správně uvádím, že oslavila 70 let !
Dana Volfová
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Na obecním úřadě je provozován Czech POINT. (aktivní odkaz i na www.horicky.cz)

Končí doba zbytečného obcházení úřadů, hodinová čekání či zdlouhavé dojíždění. Už si nikdo
nemusí brát dovolenou, aby si jel vyřídit výpis z katastru nemovitostí do vzdáleného města.
Czech POINT, neboli Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, je asistovaným
místem výkonu veřejné správy, kde každý člověk může získat všechny informace o údajích,
které o něm vede stát v centrálních registrech a kde bude moci také učinit jakékoliv podání
ke státu. Již nyní si můžete z pracovišť Czech POINT odnést ověřené výstupy
z živnostenského a obchodního rejstříku, z katastru nemovitostí a z rejstříku trestů. Czech
POINT vám ušetří čas, nervy i peníze.

OSTATNÍ:
Program „prázdninového kina“:
06.07.2008

Nejkrásnější hádanka

08.07.2008

Svatba na bitevním poli

10.07.2008

Taková normální rodinka

13.07.2008

Bobule

15.07.2008

Než si pro nás přijdou

17.07.2008

Horton

SLOVO REDAKCE A ZPRÁVY Z INTERNETOVÉ DÍLNY:
Děkujeme za Vaše názory a náměty, které se sporadicky dostávají k našim uším. Ještě více
si však ceníme konkrétních nápadů a poznatků, které jste zaslali adresně e-mailem. Není to pro
nás jednoduché snažit se zdvihat nastavenou laťku. Rádi bychom se ráno posadili do
redakčních křesel, uvařili kávu a pohroužili se do klávesnic počítačů. (Předchozí věta je
samozřejmě psána s nadsázkou a velice si vážíme našich kolegů-profesionálů, ke kterým
vzhlížíme někde od jejich kotníků). Místo toho po nocích mučíme nedokysličené mozky a
snažíme se z nich vymáčknout seskupení písmenek, které bude srozumitelné, aktuální a třeba i
trochu vtipné. Oči se zavírají, ruce by místo úderů do klávesnice raději přetáhnuly peřinu přes
hlavu. Ráno je potom budík nepřítel č.1. A právě Vaše odezva je tím, co nás žene dál. A tak
ještě jednou děkujeme.
( jl, mn )
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Stejně příjemný pocit máme i z našich internetových stránek. Počítadlo přístupů nás
opakovaně ujišťuje, že návštěvníci asi mají důvod otevírat obecní stránky. Začínáme nabývat
dojmu, že přístupy nebudou asi jenom z nejbližšího okolí. A to by bylo setsakramentsky hezké.
Maturitní povinnosti webmastera jsou minulostí, a tak můžeme začít zdvihat i tuto laťku.
( mn )

FEJETON POD ČAROU:
POUŤ
Tak už to máme za sebou! Tu slavnou a vyhlášenou hořičskou pouť. Někteří (zejména
menší či mladší) již od pálení čarodějnic trpěli nespavostí z nedočkavosti, někteří (zejména
starší či bydlící v blízkosti návsi) naopak trpěli nespavostí v době pouti. Její věhlas sahá
hluboko do minulosti a každý rok vzpomínám na vyprávění mého dědečka, který prováděl
babičku po místním parketu již začátkem minulého století. Pouti v té době měly nesporně své
kouzlo. Chodilo se na ně kilometry pěšky, o Twisteru nesnil ani Jules Verne a výhry na
střelnici z pochopitelných důvodů nepocházely z asijských zemí. Atrakce se většinou omezily
na houpačky, řetízkový kolotoč a cvičené psy, v lepším případě medvědy. V maringotkách se
svítilo petrolejkami a po večerech kolotočáři motali papírové růže a stříkali je lacinými
voňavkami. Lidé se ale tak nějak upřímněji bavili a radovali.
Moderní pojetí pouti však začíná dělat zmatky v přírodních i fyzikálních zákonech.
Přetížení na některých atrakcích začíná atakovat hodnoty dosahované ve stíhačkách při
dvojitém výkrutu. S jedním rozdílem… Pilot si před startem nedá pár piv a grilované klobásky.
Návštěvník divočejších disciplín tuto neprozřetelnost občas udělá a v závěru prodloužené jízdy
lituje, že není prosinec, aby si mohl šálou okolo krku přiškrtit horní otvor nebo dlouhými
tkaničkami podvázat nohavice. Konstruktéři atrakcí se předhánějí v nadpřirozených tvarech,
barvách i parametrech. Rozum zůstává stát, jak je možné, že lavice, klece a podobné nástrahy
neopustí svou základnu i s upoutanými návštěvníky a neskončí na poli u místního družstva.
Bezpečná se mi jeví snad jen jízda na teplem zpitomělém koníkovi.
Ani hudební produkce nemá s harmonikáři a houslisty z minulého století nic společného. Z
obřích reproduktorů se valí taková změť zvuků, že zmatené mimozemské civilizace po jejich
zachycení urychleně obracejí své mezihvězdné flotily a prchají do jiných časoprostorů. Na
druhou stranu, obavy z všemocné hygienické stanice, České obchodní inspekce a dalších
institucí přispívají ke zkulturnění poutí v posledních letech a umožňují občanům v okolí návsi
usínat po 22.hodině bez ucpávek do uší a koňských dávek sedativ.
Také maringotky doznaly velkých změn. Moderní vybavení dovoluje znaveným
kolotočářům nabrat síly na další den, a tak čerstvě vyžehlení vycházejí ráno na plac, aby znovu
rozjeli tu svou nikdy nekončící šou. Střelnice (nebo spíš kola štěstí) praskají ve švech díky
různobarevným plyšákům, kteří mají v „rodném listu“ uvedenu některou cizokrajně znějící
zemi.
Světlým okamžikem se stal již tradiční závěrečný ohňostroj. Odpaliště za školou umožňuje
docílit efektu, kdy návštěvníci mají pocit, že se ocitnuli v Číně, kde zrovna méně zručný Asiat
nedopatřením odpálil továrnu na výrobu rachejtlí.
Když potom v pondělí jdeme okolo obrovských hromad odpadků, říkáme: „Zaplať pámbu,
že to je za námi.“ A když se v dalším roce přiblíží koleda, tak zase začínáme počítat, kdy už
zase bude ta slavná hořičská pouť.
(mn)

Redakční uzávěrka čísla je vždy k 20.kalendářnímu dni v měsíci. Připomínky, náměty nebo Vaše názory lze
předat na OÚ, nebo zasílejte e-mailem na lorenc@seznam.cz (jl), neumann.milan@seznam.cz (mn).
Náklad tohoto vydání činí 210 ks. Výtisky jsou neprodejné a slouží k bezplatnému informování občanů.
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