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červen 2016

ŽIVOTNÍ VÝROČÍ:
Borůvková Helga
Mertlík Vlastimil

Hořičky
Hořičky

88 let
70 let

Přejeme životní pohodu a mnoho zdraví do dalších let!
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SLOVO STAROSTY (převzato bez redakčních úprav)
-

-

-

Na konec června je objednána firma, která stávající skládku roští a větví na pozemku u hřbitova
rozštěpkuje a odveze. Žádáme občany, aby po zlikvidování skládky tento druh odpadu prozatím
dále nenaváželi. Další etapa ukládání tohoto odpadu bude s předstihem zveřejněna v podzimních
měsících.
Připomínáme, že máme dvě skládky biologicky rozložitelného odpadu – u hřiště a u hřbitova. Na
tyto skládky odkládejte pouze posečenou trávu a další odpad ze zahrad, nepatří tam roští, plasty,
papír atd. Biologický odpad je pravidelně odvážen k likvidaci do kompostárny. Děkujeme za
dodržování těchto pokynů.
Zákon o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (267/2015 Sb.,
272/2011 Sb.) stanoví, že doba nočního klidu je od 22,00 do 06,00 hod. V této době je každý
povinen zachovávat klid a omezit hlučné projevy. Jedná se o živou nebo reprodukovanou hudbu a
používání zábavné pyrotechniky na veřejných prostranstvích, soukromých pozemcích
a
v soukromých objektech . Věříme, že v tomto směru budeme navzájem ohleduplní.
V lokalitě 11 RD bylo dokončeno uložení splaškové kanalizace prodloužení stoky F2 a současně
byla provedena základní úprava místní komunikace.
Byla provedena výměna oken v budově základní školy čp. 71 v zadní části.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

OKÉNKO ZŠ A MŠ HOŘIČKY: (převzato bez redakčních úprav)

více o škole na www.skolahoricky.cz

Bitva u Lipky
Ne, opravdu se nejedná o překlep. Žádné Lipany, kde to špatně dopadlo, ale naše hořičská Lipka! Zde
se odehrály líté boje žáků devátého ročníku, kteří zde prokázali nejen svou fyzickou zdatnost, ale i um a
taktiku, ve hře zvané paintball. Dvanáct maskovaných vojáků na sebe útočilo malými kuličkami, které se
po zásahu rozprskly a vypadaly jako rozbité vajíčko. Chvíli vyhrávali červení, chvíli zase žlutí. Nakonec
však vyhrál každý, kdo neměl žádnou modřinu. A odměna? Řízek nebo smažený sýr v penzionu Klídek v
Mezilečí. I takhle může vypadat deváťácký školní výlet...
Věra Šintálová, třídní učitelka 9. r.
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Výlet na Potštejn
Sedmá třída se letos vydala na školní výlet do Potštejna. Tato malebná vesnice se nachází ve východních
Čechách, kousek za Rychnovem nad Kněžnou. Potštejn jako cíl výletu je zajímavý tím, že se zde nachází
zámek i hrad.
Na výlet jsme jeli v pátek 13. 5. objednaným mini autobusem. Po hodince příjemné jízdy jsme zaparkovali
v Potštejně před zámkem a vydali se na prohlídku. Hned u vchodu jsme dostali pořádně velké pantofle na
boty a po té jsme už klouzali z místnosti do místnosti.
Po prohlídce jsme se rozdělili do dvou skupin. Jedna šla na prohlídku zámeckého sklepení –
BUBÁKOVA a druhá si prohlédla přilehlý park. Bubákovem provází Bubák a je to prohlídka jen pro
opravdu statečné děti.
Následoval oběd v Hotelu Praha. Seděli jsme u velikého stolu a objednávali hranolky, krokety a smažený
sýr. Jako vždy.
Po obědě jsme zvolili delší cestu k hradu, abychom si prohlédli okolí Potštejna. Na hradě už nás očekávala
milá paní průvodkyně. Prohlídka trvala téměř hodinu a byla velmi zajímavá.
Po prohlídce jsme si koupili nanuky a vydali se z kopce k autobusu. Cesta zpátky ubíhala rychle. Výlet byl
pěkný. Už se těšíme na další!
Alena Dvořáčková, třídní učitelka 7. r.

Besídka ke Dni matek v MŠ
„Mamky naše, mamky zlaté,
vy prý dneska svátek máte“.
Tak tímto mottem jsme zvali naše maminky na besídku ke Dni matek, která se konala 17. května v
Mateřské škole v Hořičkách. Děti si pro maminky připravily básničky, písničky i tanečky. S maminkami
přišli i ostatní členové rodiny a tak školka skoro „praskala ve švech“. Ale nemyslete si, že přítomní jen
seděli a koukali. I oni nám s představením pomáhali - zpívali s námi, luštili hádanky a dokonce si s námi i
zatančili. Na závěr besídky maminky dostaly od svých dětí vlastnoručně vyrobené sluníčko z keramiky a
přáníčko. Maminky měly velikou radost a při odchodu z mateřské školy měly úsměv na tváři a krásný
pocit z příjemně prožitého odpoledne.
Následující den jsme s dětmi ve školce tento úspěch řádně oslavili s nanukovým pohárem a jahodovým
dětským šampusem.
Jaroslava Žďárská, vedoucí uč. MŠ

SBĚR STARÉHO PAPÍRU!
Škola organizuje tradiční sběr starého papíru od 13.6. do 16.6.2016 (odvoz v pátek 17.6.2016 ráno). Papír
můžete v uvedených dnech nosit do obou budov školy (od 6,30h do 15,30h do budovy 2. stupně školy a
od 6,30h do 17h do budovy 1. stupně školy a MŠ).

Sbíráme noviny, časopisy, směs letáků a ostatní sběr.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

MEZINÁRODNÍ FOLKLORNÍ FESTIVÁLEK HOŘIČKY 2016

(převzato bez redakčních úprav)

17. – 18. června 2016 (sportovní areál u zemědělského družstva)
Letošní 3.ročník bude opět naplněn vysokou folklorní kvalitou. Pozvané soubory zajišťují prvotřídní
zastoupení svých regionů a prezentaci místních zvyků a tradic. Od pátečního večera až do nedělního
dopoledne budete mít možnost shlédnout několik desítek folklorních vystoupení a bohatý doprovodný
program.
Zahájíme opět stavěním májky. V pátek od 16:30 hodin budou jak Moravané tak i naši chlapi stavět 30
metrů vysokou májku. Poté vystoupí soubory: Pajtáši z Kyjova, Ženský a mužský sbor z Bukovan,
Barvínek a Viničiar ze Slovenska a regionální soubor Istebňa z Polska.
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Sobotní folklorní vystoupení proběhne od 14:00 hodin vystoupením dětského souboru z Červeného
Kostelce a poprvé se se svým vystoupením představí i děti ze ZŠ Hořičky. Dospělé soubory doplněné o
soubor Lipka z Pardubic vystoupí od 16:00 hodin. Oba dny zakončíme program besedou u cimbálu. Zde si
mohou návštěvníci společně s účinkujícími zazpívat a zatančit.
Již tradičně budou v sobotu festiválek doprovázet staročeské trhy. Podruhé proběhne soutěž ve vaření
guláše v kotli. O starostovu vařečku (vlastnoručně vyřezal pan starosta Josef Kačer) se utká několik
soutěžních týmů. Prozatím máme přihlášeny týmy ze Slovenska, Moravy, Valašska a samozřejmě i
z našeho regionu (zájemci se stále ještě mohou hlásit).
Raritou bude tým složený ze slavných pražských herců. Tento tým bude vařit ve starodávné polní
kuchyni nesoutěžní guláš a jeho členové budou celé sobotní klání provázet svými historkami a pokud bude
zájem, uskuteční se i krátká autogramiáda. Týmovým kapitánem bude režisér Tomáš Magnusek, který
se ujme i pomyslné taktovky při vaření „hereckého guláše“. Další členy odhalíme jen částečně. Skutečné
vařečky se chopí známý milovník žen Ivan Vyskočil. Po jeho boku stane zástupkyně právě něžného
pohlaví, mladičká seriálová hvězda Michaela Doubravová. A nad těmito všemi bude moudře dohlížet
velká herecká legenda, kterou vám zatím necháme utajenou, ale máte se na co těšit. (Pozn. redakce: Po
obdržení tohoto příspěvku jsme od organizátorů festiválku dostali aktuální informaci, že onou legendou
nebude nikdo jiný, než Jaroslava Obermaierová, která do našich domácností vstupuje mimo jiné coby
Vilma Niklová ze seriálu Ulice.)
Pan Magnusek zde také představí svůj právě realizovaný projekt. Jde o výstavbu Hereckého domu
„Viktorka“ v Ratibořicích. Přestavbou zchátralého, památkově chráněného domu nad Panským hostincem
vznikne první herecké muzeum v Čechách. Své místo zde najdou předměty a různé rarity spojené
s desítkami herců, mnohdy již nežijících. Na jejich památku zde vznikne i chodník slávy. Tento
chvályhodný, ovšem finančně velmi náročný záměr se rozhodlo podpořit i naše pořádající sdružení a
výtěžek ze soutěžních gulášů předáme panu Magnuskovi. Chceme alespoň malým dílem přispět k podle
našeho názoru obdivuhodné iniciativě.
V doprovodném programu se též představí několik flašinetářů, kteří své historické nástroje poprvé
rozeznějí v sobotu od 10:00 hodin na návsi v Hořičkách. Doprovodí je i některých ze souborů a vznikne
tak velmi zajímavé spojení. Hlavní vystoupení potom budou mít od 15:00 hodin na festivalovém pódiu.
Nenechte si ujít také zpívání folklorního souboru z Bukovan na Kyjovsku při nedělní mši svaté
v hořičském kostele.
Věříme, že takto naplněný program uspokojí mnohého z vás, a když k tomu přičteme i grilované kýty,
klobásy, langoše, koláčky, moravská vína, regionální pivo atd., musí si u nás každý najít to svému srdci
blízké. A snad nám konečně na letošním ročníku bude nakloněn i svatý Petr a necháme doma zimníky i
pláštěnky.
Na pohodovou akci srdečně zvou všichni pořadatelé i patroni.
www.folklorhoricky.cz
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ZE ŽIVOTA OBCE
Rajče je nejen zkrácený název pro rajské jablko, ale také největší české elektronické
fotoalbum. Jeho existence je pro nás poměrně výhodná, protože tam můžeme "nasypat"
libovolné množství fotografií z různých akcí, které by nám jinak znepřehledňovaly naše
internetové stránky. Ty nejhezčí záběry s největší vypovídající hodnotou pochopitelně vložíme
na www.horicky.cz (odkaz fotogalerie), tím návštěvníky namlsáme a hned jim podsuneme
odkaz na zmiňované rajče. Postupně tam budeme přidávat další a další alba a Vy se budete
moci kochat a kochat. A kde to všechno najdete? Do internetového vyhledávače zadejte
www.horicky-fotografie.rajce.idnes.cz.
Webovky. S neskrývanou radostí Vám oznamujeme, že v pondělí 30.května byla pokořena
magická hranice 50.000 přístupů na naše internetové stránky. Nové rekordy padly i v denních
přístupech a to konkrétně během hořičské pouti. Posuďte sami: pátek 111x, sobota 110x a i
v neděli nadprůměrných 83 přístupů. Tato čísla jen potvrzují známý fakt, že když turista (pěší,
cyklo, moto nebo auto) hodlá zavítat na Hořičky, pečlivě se na to připraví na internetu. Tato
čísla nás zavazují, a tak hledíme vstříc dalším rekordům.
(mn)
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SEDMILETÁ VÁLKA - v minulosti a 16.července 2016
V roce 1756 byl zahájen rozsáhlý ozbrojený konflikt mezi ústředními evropskými mocnostmi 18. století.
Mezi Velkou Británií, Portugalskem a Pruskem na jedné straně, Rakouskem, Francií, Saskem a
Španělskem na straně druhé - začala sedmiletá válka.
Jednalo se o jednotlivé střety armád o různém počtu mužů na velké ploše střední Evropy. Největší boje
probíhaly mezi pruskou a rakouskou armádou, která získala spojence ve švédských a ruských armádních
sborech.
V Prusku vládl král Fridrich II., který byl výtečným vojevůdcem, v Rakousku císařovna Marie Terezie.
Pruská a rakouská armáda se skládala z vojenských útvarů - sborů o různém počtu mužů a složení, kterým
veleli jednotlivá knížata nebo generálové. Hlavní vojenskou strategii na pruské straně stanovil král
Fridrich a na rakouské straně vrchní velitel armády polní maršál Leopold Daun. Převážně se bojovalo v
letních měsících, na zimu se vojáci přesunuli do zimních ležení. Z jara probíhalo doplňování početních
stavů a výcvik nováčků. Značný čas jednotlivé armádní sbory strávily při strategických přesunech, při
obléhání vojenských pevností a měst, kde se vyčkávalo, komu dříve dojde munice, proviant a žold.
Nejvíce střetů pruské a rakouské armády se odehrálo na území Pruska, Saska, Horní a Dolní Lužice,
Slezska, Kladska, Čech a Moravy. Po sedmi letech válčení žádný z účastníků tohoto vojenského konfliktu
nezískal podstatné územní výhody. V roce 1763 byla podepsána mírová smlouva mezi Pruskem,
Rakouskem a Saskem, což znamenalo, že Rakousko se vzdalo větší části území Slezska a Kladska.
Nesmyslnému válečnému tažení padlo za oběť 500 000 vojáků a 560 000 civilních obyvatel. Největší
ztráty mělo Prusko - 180 000 vojáků a 320 000 obyvatel. Rakousko - 140 000 vojáků a 160 000 obyvatel.
Pruská armáda při svých taženích do Čech volila přechody u Děčína, Žacléře nebo Broumova a na
Moravu u Králík. Mezi největší bitvy na českém území lze označit následující:
Září 1756 - pruský armádní sbor v počtu 30 000 mužů překročil hranice u Děčína a postupoval do
vnitrozemí. Ke střetu s rakouskou armádou došlo u Lovosic, bitva skončila nerozhodně a pruská armáda
ustoupila zpět na území Saska.
Duben 1757 - pruská armáda v počtu 80 000 mužů překročila hranice u Děčína a směřovala na Liberec,
kde došlo k prvním menším střetům s rakouským armádním sborem. Rakouská armáda ustupovala k
Praze. K rozhodující bitvě došlo u Štěrbohol, kde Rakušané utrpěli těžkou porážku a 40 000 rakouských
vojáků ustoupilo za hradby Prahy, kterou začalo obléhat 50 000 vojáků pruské armády. U Kolína stál v té
době sbor maršála Dauna o síle 50 000 mužů, proti kterému zaútočily pruské oddíly, které byly poraženy,
utrpěly velké ztráty a poté ustoupily k Praze, ukončily její obléhání a ustoupily na saské území.
Duben 1758 - pruská armáda v počtu 60 000 mužů překročila moravské hranice. Oblehla Olomouc s cílem
po jejím dobytí postupovat dále na Vídeň. Město odolávalo déle, než král Fridrich očekával, a
obléhatelům Olomouce docházela munice a proviant. V červnu Prusové ze Slezska vypravili velký
zásobovací konvoj v počtu 4 000 vozů, který doprovázely jezdecké oddíly v počtu 20 000 mužů. Ten byl
napaden rakouskými sbory pod vedením generála Laudona u Guntramovic a Domašova. Zásoby částečně
zabaveny, ale v převážné míře zničeny a k Olomouci dojelo pouze cca 200 vozů. Pruská armáda ukončila
obléhání Olomouce a ustupovala přes východní Čechy - Českou Třebovou, Litomyšl, Hradec Králové do
Kladska. V té době pravděpodobně vznikla známá píseň „Generál Laudon jede skrz vesnici“. Za své
bojové úspěchy se později stal vrchním velitelem rakouské armády.
Ani naší obci se tyto válečné události nevyhnuly. V srpnu 1758 zde stál sbor generála Laudona, který
odtud následně podnikl výpad na pruské oddíly ležící u České Skalice. 23. 6.1759 se na hořičské faře sešli
k vojenské poradě rakouští vojevůdci. Polní maršál Leopold Daun, generál Giedon Laudon, generál
Leopold Beck a polní maršál Moritz Lascy. Následující den odjeli ke svým oddílům do Žírče, Žacléře a
Broumova. V červenci 1762 si pruští husaři pod pohrůžkou vypálení obce vynutili na farářovi výpalné a
doplnili to drancováním a pleněním majetku občanů.
V rámci 4. ročníku „ Dřevořezbáři s motorovou pilou“ se dne 16. července odpoledne uskuteční
rekonstrukce setkání čtyř rakouských vojevůdců na Hořičkách.
Zpracoval Josef Kačer
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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