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Hořičky v roce 1945
V měsíci plném rozkvetlých květů skončila 2. světová válka a lidé začali svobodně a bez zábran
přemýšlet o své budoucnosti. Naše obec již v předválečném údobí se vyznačovala soustředěním řady
různých řemeslníků a obchodníků, to vše přispělo k tomu, že obec získala významné postavení a stala
se centrem společenského, kulturního a obchodního dění. Svědčí o tom uspořádání výstavních trhů 6.25. července 1937 v prostorách měšťanské školy a na zahradě rodiny Rossových. Šedesát
vystavovatelů z Hořiček, okolních obcí, České Skalice a Úpice předvedlo široký sortiment svých
výrobků. Dochoval se katalog výstavních trhů a pamětní listina s podpisy přítomných hostů a členů
čestného výboru při zahájení. Dále skupinová fotografie účastníků obvodního sjezdu Živnostenského a
obchodního sdružení, který se konal na závěr výstavních trhů.
Uvádíme údaje, které jsou již téměř zapomenuty, nejsou uvedeny v obecní kronice, ale přesto jsou
součástí historie naší obce. Řemeslníci, obchodníci společně s ostatními občany desítky let ovlivňovali
společenský rozvoj obce, životní úroveň a mezilidské vztahy a tak vytvářeli obraz naší obce.
Starosta obce Hubert Kubelka, čp. 5, po ustavení Místního národního výboru předseda Josef Jiránek,
čp. 80, úředník a matrikář Josef Mach, čp. 22.
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Římskokatolický farní úřad, čp. 1, kněz Phdr. Fn. Lic. (rom.) Jan Honců, ředitel kůru a varhaník
Antonín Hofman, čp.6 , kostelník Josef Petira, čp.27 .
Měšťanská škola osm ročníků (šest tříd), čp.71, ředitel Ladislav John, čp. 82 a šest učitelů, v té době
docházelo 196 žáků, školník Zdeněk Jindra , ubytován ve škole.
Četnická stanice, čp. 2, velitel vrchní četnický strážmistr Rudolf Mikeš a k dispozici měl šest četníků.
Finanční stráž, čp. 65, velitel inspektor finanční stráže Miloslav Kvasnička, čp. 65, k dispozici měl dva
finančníky.
Poštovní úřad, čp. 89, poštmistr Jaromír Vacek, čp. 89, k dispozici měl čtyři pošťáky.
Občanská záložna, čp. 89, ředitel František Čapek, čp.89, pokladník František Šváb, čp. 7.
"Sokol" - starosta MUDr. Alexandr Kutík, čp. 65, místostarosta Ladislav Rufer, čp.69, náčelník Jan
Remiáš, čp.8, vzdělávatel Antonín Vik, čp.12, členská základna 51 mužů a žen, 25 dorostenců a
dorostenek, 30 žáků a žákyň.
"Hasičský sbor spojených obcí" - velitel Josef Morávek, čp. 26, starosta František Čapek, čp. 89,
pokladník Josef Drtina Chlístov, čp.1, jednatel Karel Tuček, čp. 60, členská základna 27 činných
členů, 68 přispívajících členů .
Spolek divadelních ochotníků - ředitel František Šváb, čp. 7, režisér Ladislav John, čp. 82.
Hořičská dechová hudba, 20 -25 členů, kapelník Karel Tuček, čp. 60.
Okrašlovací spolek, členové spolku byli místní obchodníci a řemeslníci, cílem spolku bylo pečovat o
vzhled obce z hlediska úpravy veřejného prostranství.
čp.2
čp.3

čp.7
čp.8
čp.10
čp.11
čp.12
čp.14
čp.15
čp.16
čp.17

Textil a galantérie
Dámská krejčová
Hostinec"U Píšů"
Textil a konfekce
Prodej mléka,másla a trafika
Porodní babička
Truhlářství a pohřební ústav
Prodej uhlí
Prodej uhlí
Koloniál potraviny
Galantérie
Truhlářství
Klempířství, prodejna nádobí,
skla a porcelánu
Sadařství-prodej ovoce
Řeznictví a uzenářství
Cukrárna a kloboučnictví
Pekařství
Obuvník
Řeznictví a uzenářství
Bednář
Sedlář a čalouník
Zámečnictví

čp.21
čp.22
čp.26
čp.29
čp.34
čp.36
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Václav Martínek
Marie Martínková
František Franc
Anna Francová-Píšová
Anna Richterová
Antonie Švábová
Josef Kačer (nyní zde stojí dům čp.39)
Karel Pich
Jan Pacák
Adolf Vik
Anna Vávrová
Vladimír Mertlík
Jaroslav Košťál
Adolf Donát (zahrada 150 stromů)
Jaroslav Tuček
Anna Tučková
František Vít
Josef Šimek
Josef Morávek
Josef Tylš
Adolf Šenk
Josef Hůlek
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čp.40
čp.41
čp.43
čp.45
čp.53
čp.56
čp.58
čp.59
čp.60
čp.61
čp.63
čp.65
čp.66
čp.67
čp.68
čp.69
čp.70
čp.72
čp.74
čp.75
čp.80
čp.81
čp.84
čp.85
čp.87
čp.88
čp.104

Trafika
Zahradnictví
Prodej zeleniny a ovoce
Pekařství
Sadařství a prodej ovoce
Holičství
Koloniál potraviny
Hostinec "U Zlaté hvězdy"
Hostinec "U Čapků"
Potraviny a papírnictví
Autobusová doprava
Nákladní autodoprava
Prodej cukrovinek
Sanatorium pro léčení
zlámanin
Elektrické mandlování prádla
Truhlář
Hostinec "U Kašparů"
Řeznictví a uzenářství
Drogerie
Zámečnictví a prodej jízdních
kol a motocyklů
Klempířství a prodej cukrovinek
Pekařství a koloniál potraviny
Stavitelství a projekční kancelář
Autobusová doprava
„Baťa“ prodejna obuvi - obuvník
Holičství a kadeřnictví
Bednář
Praktický lékař
Truhlář a sklenář

Anna Šrůtková (nyní bytový dům ZD)
Ludvík Jiránek
Anna Macatková
Jan Pácalt
Oldřich Šolc (zahrada 365 stromů)
Antonín Petr
Alois Havlín-Benešová
Adolf Sádlo
Karel Tuček
Karel Tuček
Alois Rybka (autobus zn. Ford)
Karel Kačer (auto zn. Praga-Andula)
Hermína Matysová
MUDr. Alexandr Kutík
Marie Borůvková
Karel Seidl
Anna Kašparová
Jan Tuček-Svatojánský
Karel Luštinec
Adolf Jaro
Ferdinand Řezníček
Josef Žďárský
Josef Jiránek
Karel Hlavatý
František Sedláček
Josef Kudera
Josef Valášek
MUDr. František Zedník
Josef Hašek - Kalousov

Z přehledu je patrné, že v obci byla řada pracovních příležitostí, neboť někteří živnostníci
zaměstnávali ve své firmě další dělníky. Pokud si všimneme, že v obci bylo několik hostinců, pekařů a
řezníků, položíme si otázku, jakým způsobem získávali přízeň zákazníků. Nebyl mezi nimi žádný
konkurenční boj, občané neměli plné schránky letáků. Každý z nich měl svůj sortiment výrobků,
kterým oslovil kupující. Je rovněž skutečností, že žádný z živnostníků v naší obci se nestal mimořádně
majetným a to byl důvod, že jeden druhému neměl co závidět. Je rovněž skutečností, že každý musel
pilně pracovat, nehledět na hodiny a dosažené výdělky jim zajistily spokojené žití. Veškeré podnikání
v naší obci ukončil „Vítězný únor“ v roce 1948 a je velmi složité odpovědět si na otázku, jak by naše
obec v podnikatelské sféře vypadala v současnosti, kdyby k tomuto nedošlo.
Závěrem nelze zapomenout na Josefa Čapka, rodáka naší obce, čp. 60. Jako učitel působil před
druhou světovou válkou a v jejím průběhu na okolních školách - Proruby, Lhota pod Hořičkami,
Slatina nad Úpou, Červená Hora. V průběhu války se zapojil do podzemního odboje hasičů; byl 15.12.
1944 zatčen a uvězněn v Malé pevnosti v Terezíně, kde 16.5. 1945 zemřel na skvrnitý tyfus. Pamětní
deska na rodném domě byla odhalena v roce 1947.
Přejeme Vám příjemné čtení s trochou přemýšlení, kdo v uvedených objektech dnes bydlí.
Květen 2012, zpracoval Josef Kačer.
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provede ve vaší obci mobilní svoz nebezpečných odpadů
Dne:

9. června 2012 (sobota)

Stanoviště: KŘIŽANOV
HOŘIČKY

u hospody
u bývalé Jednoty

8,00 – 8,25 hodin
8,35 – 9,00 hodin

Vybírané nebezpečné odpady:








oleje a nebo tuky
barvy, lepidla, pryskyřice
rozpouštědla
kyseliny, hydroxidy, fotochemikálie
detergenty, odmašťovací prostředky
staré léky
pesticidy

Další odpady, které od Vás odebereme:








pneumatiky (osobní)
akumulátory (i plné)
monočlánky
zářivky, výbojky
ledničky, mrazničky
televizory
elektropřístroje - rádia, vysavače, pračky, sporáky atd.

Ledničky, mrazničky, televizory, monitory, ostatní elektropřístroje,
monočlánky a zářivky budou odebírány ne jako odpad, ale na zpětný
odběr. Proto je nepoškozujte a neodebírejte žádné součásti.
JINÉ ODPADY NEŽ ZE SEZNAMU NEODEBÍRÁME!
ODPADY NENECHÁVEJTE NA STANOVIŠTI BEZ DOZORU! VYČKEJTE
NAŠEHO PŘÍJEZDU !
ODLOŽENÉ ODPADY NEBUDOU ODVEZENY, ALE BUDOU PONECHÁNY
NA MÍSTĚ !

Přineste nám svůj odpad !
Chraňte naše životní prostředí !
: 494 629 050 fax:494 629 070
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