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ROČNÍK : XII

červen 2011

ŽIVOTNÍ VÝROČÍ:
Helga Borůvková
Josef Možiš

Hořičky
Křižanov

83 let
81 let

Přejeme životní pohodu a mnoho zdraví do dalších let!

ŽÁDOST OBECNÍHO ÚŘADU:
Biomasa je hmota veskrze prospěšná, avšak záleží na tom, kam je vyvezena, nebo kde je
zpracována. Žádáme majitele pozemků a travních sekaček, aby posečení trávníků
korunovali zkompostováním na své zahradě nebo odvozem na takové místo, kde tlející
kupy nebudou urážet jemnocit okolojdoucích či okolobydlících spoluobčanů. Nepleťme si
Hořičky s bermudským trojúhelníkem. Jižně od Floridy se možná ztratí celá loď nebo
letadlo, ale pokud vysypete kolečko trávy pod túje, blízký keř nebo ke stromu, věřte, že by
bylo proti přírodním zákonům, aby do týdne kupka sama zmizela. To jen za vás musí vzít
někdo jiný hrábě a lopatu do ruky a hromádky uklidit.
Pokud zajedete s kolečkem za hřbitovní zeď nebo k družstvu (na místo, kam jsme vozili
větve z prořezu), bude vás hřát vědomí, že patříte do kategorie slušných a ohleduplných.
Děkuji za pochopení.

(mn)

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
HOŘIČKY
Vás zve na soutěž požárních družstev v požárním útoku
O PUTOVNÍ POHÁR OBCE HOŘIČKY
Datum: 5.července 2011 (úterý)
Místo: areál fotbalového hřiště a okolí
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2011

pořádá dne 2.července 2011 u fotbalového hřiště
OSLAVY 130.VÝROČÍ ZALOŽENÍ SBORU
Program:
DOPOLEDNE – prohlídka a ukázka historické a současné techniky

13:00 hod - slavnostní zahájení, vyznamenání zasloužilých členů sboru
ODPOLEDNE – vystoupení skupiny mažoretek
– seskok parašutistů
– ukázka zásahu profesionálních hasičů
– vystoupení skupiny historického šermu
– výstava modelů leteckých modelářů včetně ukázky létání
Celé odpoledne bude pro pobavení a k tanci hrát skupina pana Kábrta.
VEČER – taneční zábava (hraje skupina META)
__________________________________________________________________________

KRITIKA versus POCHVALA
Když nejede autobus, nebo když vyjede dříve; když se opozdí odvoz odpadků, nebo
když nepřivezou rohlíky, tak se pochopitelně naštveme a kritizujeme. Rozladěnost lze
zhmotnit do nějakého oficiálního dopisu, kterých dotčená instituce může dostat i víc
z různých stran. Cokoliv nefungujícího si spojujeme se stížností, avšak normálně
vykonávaná činnost je vnímána jako věc samozřejmá. Pochvala je ale mocná čarodějka a
dokáže i u nerudného úředníka vykouzlit na tváři hezký úsměv. Jestliže na vás počká řidič
autobusu nebo vám popeláři pomohou uklidit popelnici, nenechávejte si tu radostnou
novinu pro sebe. Zastavte se na obecním úřadu nebo nám napište. Rád bych byl poslem i
dobrých zpráv a těším se, až napíši pochvalný nebo děkovný dopis příslušnému úředníkovi.
Určitě ho taková „bílá vrána“ potěší.
(mn)
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ:
V sobotu dne 7.5.2011 se na Obecním úřadě v Hořičkách konalo vítání našich
nových občánků. 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.

Iva a Martin Pavlíčkovi se synem Matějem

Petra a Josef Strnadovi s dcerou Natálkou

Pozn. Barevné provedení zpravodaje je k dispozici na www.horicky.cz v sekci Hořičský
zpravodaj.
(mn)
__________________________________________________________________________

ZASTAVENÍ NA NÁMĚSTÍ (převzato bez redakčních úprav)
Z čista jasna jsem se ocitl na místě, které na mne dýchlo minulostí. Stál jsem na náměstí v
Hořičkách. Vím co říkám: na náměstí – to přece není žádná náves. A najednou jsem začal
vzpomínat na dávné časy. Ten obdélníkový prostor pěkně upravený, ničím nenarušený, po
takovém vzpomínání přímo volá. Ale jak se dá vzpomínat, když jsem se tu objevil po prvé
v životě. To jsem si jen reálným poznáním doplňoval to, co jsem cítil z textů, kterými mě
obdařili autoři komentářů obrázků pro knihu Malované opony divadel českých zemí, na
které jsem v té době pracoval. Divil jsem se, jak se předháněli, aby se mohli vyslovit k
malému pokladu, divadelní oponě, která zbyla jako památka na divadelní ochotníky, kteří
působili v Hořičkách od 70. let 19. století.
Přední čeští teatrologové - Prof. PhDr. František Černý a Prof. PhDr. Jan Císař připomněli
svůj vztah k Hořičkám a čtenářům přiblížili vaši obec. Dokonce tak rozsáhle, že na
půvabnou reminiscenci divadelního života z pera Káči Novotné z Mečova už místo nezbylo.
A tu najednou dostávám zásilku, směrovanou pro Databázi českého amatérského divadla,
jako důkaz toho, že na práci těch dávných obětavců se nezapomíná. Kdo že to vzpomíná?
Lidé z 21. století, lidé z jiného světa, než je ten, který mi připomnělo náměstí. Dokonce se
sdružili do spolku, chtěli mít vlastenecký název Lípa a nakonec ho pojmenovali po tom, kdo
se o věhlas Hořiček tak výrazně zasloužil.
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Teprve se asi ukáže, co všechno dobrovolníci dokážou, ale ta zásilka brožurky Historie
ochotnického divadla na Hořičkách z pera pana Josefa Kačera dává signál, že to bude
činnost obecně prospěšná. Co jiného vám popřát, než abyste si mohli v zápisech svých
jednání psát i dnes něco tak jednoduše půvabného, jako je zápis ze schůze hořičského
divadelního spolku, konané v hostinci U Vitoušků v roce 1896.

Šťastnou cestu přeje Jiří Valenta
Pozn. redakce: MgA. Jiří Valenta (*1927 v Mladé Boleslavi) je historik umění a přední český
teatrolog, autor mnoha knih z oboru divadelnictví. Více informací lze získat např. na
http://amaterskedivadlo.cz .

__________________________________________________________________________

FEJETON POD ČAROU:
ČEŠI !!!
Na bronzové medaile z mistrovství světa v ledním hokeji začíná pomalu usedat prach,
také na tenisovém turnaji French Open jsme již bohužel bez českých zástupců, a tak nadešel
čas, abychom dopřáli oddechu napnutým nervům, přetíženým aortám a pikolíkům
v zahradních restauracích, kteří neúnavně obíhali kolem fanoušků a starali se o přísun dobře
vychlazeného zlatavého moku. Na druhou stranu, ve sportovně vypjatých zápasech házíme
všechny (nebo téměř všechny) starosti za hlavu. Vítězství národního mužstva se stává
středem vesmíru, přestáváme pociťovat hlad (snad jenom ta žízeň zůstává), nezajímá nás
osud vlastního zaměstnání nebo studia. Politická témata se jeví jako malicherná a pokud
šikovní politici, zdatní lobbisté a všehoschopní státní úředníci kují pikle a hloubí tunel větší
než obvykle, jsme krátkodobě shovívaví. V těchto dobách, víc než kdy jindy, chápu
senátory ve starém Římě a jejich politiku her. Geniální myšlenka! Hrajte si (v dnešním
pojetí spíše „fanděte“) a nepleťte se nám do našich mocenských zájmů. Avšak každá
pohádka má svůj konec, každý turnaj svého vítěze i poraženého a po vzestupu nutně
přichází pád. Po vystřízlivění ze sportovní euforie se našinec nestačí divit, co se to kolem
nás opět nového událo. A tak si v duchu říkám, zda by našemu zdraví, nervům a hlavně
vyrovnanému státnímu rozpočtu bez tunelů a různých leváren neprospělo vynechat pár
ročníků zmiňovaných her a místo toho trochu nezvýšit dohled nad různými kmotry, kapříky,
kamarádíčky apod. Volání „Češi!!!“ tak dostává zcela jiný rozměr. No jo, ale když
přimhouřit oči a snít o zlatém poháru nad hlavou je tak lákavé! Tak který význam
skandování „Češi!!!“ si vybrat?
(mn)
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Redakční uzávěrka čísla je vždy k 20.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 - 220 ks. Výtisky jsou neprodejné a slouží k bezplatnému informování občanů.
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