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ŽIVOTNÍ VÝROČÍ:
Šolcová Vlasta
Kuderová Marie

Hořičky
Hořičky

83 let
75 let

Přejeme životní pohodu a mnoho zdraví do dalších let!
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ZE ŽIVOTA (OBCE)
Vážení spoluobčané,
dovolte mi na konci mého krátkého funkčního období poděkovat všem, kteří mi pomohli s prací
starosty obce. Poděkování patří především všem zastupitelům, kteří konstruktivně přistupovali k řešení
často nelehkých úkolů. Dále blízkým spolupracovníkům, panu místostarostovi a zaměstnancům obecního
úřadu, kteří nemalým dílem přispívají k chodu obce.
Za dobu působení ve své funkci mi rovněž pomohlo nesčetně pracovitých lidí, kteří, často bez nároku
na jakoukoliv odměnu, pracovali pro obec lepší a hezčí. Bez těchto spoluobčanů si nelze život na
Hořičkách představit a musím říct, že se těmto lidem hluboce obdivuji a jsem velmi rád, že v naší obci
bydlí.
Ještě jednou všem děkuji.
Jiří Lorenc
………………………………………………………………………………………………………………..
Vážení spoluobčané,
když se začalo minulé volební období chýlit ke konci, začal náš starosta Jiří Lorenc veřejně hovořit o
tom, že se mu významně nedostává času na vedení vlastní firmy a blíží se tak doba ukončení starostování.
Na jednu stranu jsem ho lidsky chápal (to z pozice kamaráda), na druhou stranu jsem toho velmi litoval
(to z pozice občana Hořiček). Vždyť za jeho působení ve funkci starosty bravurně zvládnul historicky
nejnáročnější akci v dějinách Hořiček (a to finančně i technicky), pod jeho vedením zůstala obecní
pokladna naplněna a je tak připravena pro řádný chod obce i v dalším volebním období. Výčet akcí, které
byly uskutečněny, je dlouhý a obdivuhodný, zejména když si uvědomíme, že se jednalo o tzv.neuvolněnou
funkci. Zkuste si pracovat ve svém řádném zaměstnání 8, 10 nebo i 12 hodin denně a po „šichtě“ (tedy
odpoledne, večer, v noci nebo během víkendu) se ještě věnovat řízení obce.
Velmi rád bych na tomto místě panu Lorencovi poděkoval za vše, co pro obec Hořičky i její občany
udělal. Mnozí jsou si toho vědomi již nyní, někteří se k tomuto poznání doberou později, notoričtí kritici
všeho a všech tuto pravdu nepřijmou nikdy. Chtěl bych také vyjádřit naději, že pan Lorenc nastartuje růst
své firmy stejně úspěšně jako naši obec a že možná v budoucnu znovu pevně stiskne kliku své kanceláře...
Do dalších let mu přeji pevné zdraví a mnoho úspěchů.
Milan Neumann
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VOLBY DO OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
Pokud jste nečetli výsledky komunálních voleb na našich internetových stránkách nebo úřední desce
obecního úřadu, předkládáme Vám stručný souhrn:
celkový počet osob zapsaných na seznamu voličů:
celkový počet osob, kterým byly vydány úřední obálky:
zvolení členové zastupitelstva
volební strana č.1 (KDU-ČSL)
1. Vladimír Kudera
2. Stanislava Hofmanová
3. Jaroslav
Jirásek

počet hlasů
137
131
129

436
251

(volební účast 57,57%)

pořadí na hlasovacím lístku
7.
1.
2.

volební strana č.2 (Sdružení nezávislých kandidátů)
1. Milan
Neumann
195
2.
2. Marek
Hýbl
168
4.
3. Josef
Kačer
157
7.
4. Luděk
Rudiš
154
5.
5. Eva
Náhlovská
118
1.
6. Jiří
Lorenc
136
3.
Ve středu 29.10.2014 byla na zasedání zastupitelstva obce uskutečněna volba vedení obce s následujícím
výsledkem:
starosta Josef Kačer,
místostarosta PaedDr. Milan Neumann.
(mn)

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

více o škole na www.skolahoricky.cz

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Streetballový turnaj
Poslední zářijový den se na hřišti za 1. stupněm uskutečnil již pátý ročník tradičního streetballového
turnaje. Docela rádi jsme po třetí vyučovaci hodině vstali ze školních lavic a šli se protáhnout na hřiště.
Počasí bylo téměř ideální a nálada výborná.
Streetballového turnaje se letos zúčastnilo 12 smíšených dvojic z druhého stupně. Hráči byli rozlosováni
do skupin A a B, ze kterých vždy 4 nejlepší dvojice postoupily do odpoledního play – off. První místo
nakonec obsadila dvojice Václav Novotný a Dominika Hamříková z devátého ročníku. Na druhou příčku
se probojovali Kuba Paleček a Petra Petrásková také z devátého ročníku. A třetí místo ukořistili o rok
mladší Lukáš Borůvka a Hana Tatíčková.
Letošní streetballový turnaj jsme si všichni užili a už se těšíme na další ročník.
Míra Lorencová, 8.ročník

SBĚR STARÉHO PAPÍRU!
Škola organizuje tradiční sběr starého papíru od 18.11. do 20.11.2014 (odvoz v pátek 21.11.2014 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.
_____________________________________________________________________________________
LISTÍ, LISTÍ A ZASE LISTÍ (vloženo po uzávěrce)
Listopad nese své jméno podle toho, že padá listí. Pořádkumilovní spoluobčané je shrabují,
ovšem ti nejlepší z nejlepších je vozí na následující místa: vedle sportovního hřiště, k bývalé
prodejně textilu nebo ke kontejneru u hřbitova. Věřím, že patříte k těm nejlepším… (mn)
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ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
Srdečně Vás zveme na rozsvěcení vánočního stromu, které
se bude konat v pátek 28.11.2014 v 16:15 hod u budovy
obecního úřadu.
Hudební vystoupení zajistí žáci naší základní školy.
Věříme, že i letos zazní jedinečné české koledy,
které budeme moci zapět společně se školáky.

P.S. Přijďte pobejt …
Horký čaj a drobné občerstvení se již staly příjemnou tradicí. ☺

(mn)

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ZAVŘETE OČI, ODCHÁZÍM …
S dostatečným předstihem jsem avizoval svůj záměr opustit komunální politiku včetně milovaných,
avšak časově velmi náročných zpravodajů, fejetonů, svatebních obřadů apod. Rafinovaně jsem vkládal do
článků reálné časy, kdy jsem je psal. Tajně jsem doufal, že budete tak číst mezi řádky a při volbách mi
vyšlete signál plný porozumění a tím usnadníte mé rozhodnutí. Leč volební výsledek mi způsobil větší
bolehlav než zpravodaj psaný na poslední chvíli a to včetně přílohy. Nemohu jinak, než vyslechnout vox
populi (hlas lidu) a pokusit se vydržet co nejdéle. Pokud jsem někoho svým rozhodnutím potěšil, těší to i
mne. Jestliže jsem v některém z Vás uhasil marné naděje, nezlobte se na mne a zpravodaje používejte
třeba na vysoušení vlhké obuvi. Příležitostí s blížící se zimou bude jistě dost.
Vážení voliči, bylo-li to Vaše přání, otevřete oči a čtěte. Pokud to ale nebudu časově zvládat, tak (jak
pravil Jiří Kroupa starší ve filmu „Marečku, podejte mi pero“) jsem zvědav, co s tím budete dělat… (mn)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Proč už na Hořičkách nejsou strašidla, aneb máte rádi pohádky?
(převzato bez redakčních úprav)

Chodíte rádi na houby? Líbí se Vám procházky podzimním lesem? Já tam byla minulý týden. Můj
košík za chvíli přetékal hříbky, kozáky a modráky. Sedla jsem si na pařez a začala své úlovky čistit. Když
se setmělo, marně jsem hledala vyšlapanou pěšinu, která mě do lesa přivedla.
Nečekaně mi však pomohla poslední hořičská bludička Julča. Její jasná, namodralá záře krásně
osvětlila zpáteční cestu i nádherný, noční les plný skřítků, duchů a hejkalů. Ale my si dnes povíme právě o
bludičkách…
Kapitola druhá: Bludičky
Bludička se objevuje snad v každé vesničce či malém městě. V říši strašidel je rekordně malá. Co do
popisu je to jasně svítící kulička s průměrem asi deset centimetrů. Nejlépe by se dala přirovnat k maličké
hvězdě. Marně byste hledali jakákoli ústa. Ale, když se pozorně zaposloucháte, uslyšíte tiché, rytmické
šumění. A soustředíte-li se, rozeznáte jednotlivá slova. Tyhle „hvězdičky“ poletovaly ulicemi, zdržovaly
se za okny a osvětlovaly cestu jak místním lidem, tak zbloudilým poutníkům. Ti se pak s vypětím všech
sil a s jejich pomocí dostali až do vesnice (asi jako já při svém houbařském výletu). Bludičky jim často
ukazovaly cestu do některého ze svých oblíbených hostinců. Na Hořičkách to byl hostinec s číslem
popisným 14, kde byl hostinským pan Josef Borůvka (byl založen v roce 1845). Druhý z hostinců stával
na Husích Krkách. Později navštěvovaly také hostinec „u Tylšů“ s číslem popisným 37 (ten vznikl v roce
1851 a hostinským tu byl, jak název napovídá, pan Tylš). A konečně poslední, pro bludičky
nejoblíbenější, hostinec s číslem popisným 3. Ten jako jediný z těchto historických staveb plní svůj účel
dodnes. Za tyto služby vždy našly bludičky za dveřmi hostinců něco dobrého. Nikdo neví kdy, ale vždy se
prostě přiblížily k přichystaným dobrotám a když zmizely - misky byly prázdné.
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Jak vidíte bludička, i přes všechna tvrzení, nebylo zlé strašidlo a bloudili většinou jen ti, kdo se jí třeba
ze strachu chtěli vyhnout. Nebyla tedy stvoření, jenž Vás zavede do močálů, kapradin a lesů, kde se na
věky ztratíte. Spíš naopak… A ptáte se, co se s nimi stalo? Bludičky tu docela spokojeně žily, každý večer
vylétaly ven a svítily lidem na cestu. Ale to vše skončilo v roce 1925, kdy bylo instalováno veřejné
osvětlení. Bludičky nebyly ani trochu šťastné z toho, že už tu prakticky nejsou potřebné a jednoho dne se
ztratily neznámo kam. Jen občas se nad námi, jako připomínka starých časů, prolétne dvojice malých,
blikajících světýlek, ale na zem už u nás nikdy nedosednou. Pamětníci tvrdí, že některé zůstaly na vesnici
a postupem času se zmenšovaly a zmenšovaly, až se z nich stali dnešní svatojánští broučci. Ti i s Julčou
zůstávají v lese a vzpomínají na staré časy.
Jsem ráda, že jsem Julii potkala a tenhle příběh je vlastně poděkováním za její pomoc. Všem čtenářům
přeji, aby svou Julii potkali ve chvíli, kdy ji budou potřebovat nejvíce. A nemusí to být zrovna v lese…
Hana Smržová
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

KŘÍŽOVKA (minulé řešení: Tlapák, Tichý, Severýn, Efler)
Tajenka – občané Hořiček nebo místních částí (i v minulosti)

autor: Luděk Rudiš

Vodorovně:
A – římsky 55, rusky „ano“,
A
druh papoušků, západočeské
město, chlapecké jméno
B
B – malé vozíky, malé kožešinové zvíře, jíst (u ptáků)
C
C – zkr.Libereckých výstavních trhů, koroze, iniciály
D
Bardottové, vysokoškolský
profesor historie z 19.stol.,
E
SPZ Prahy
F
D – nár.podnik ve Vokovicích, (v) čidle zraku, ještě
G
větší množství, tekutina při
nakládání zeleniny
H
E – nepolíbená dívka, hlídka,
tretka
CH
F – obelhání, tajenka, SPZ
Kolína
I
G – přístroje, podnik v OloJ
mouci, 12 měsíců
H – římsky 1005, zkr.závodK
ních klubů, vytahoval se,
jídlo pro psa
CH – osetí pole, psí citoslovce, tajenka
I – nádoba u studně, usazenina, kypří půdu (na poli), příjmení
K – tajenka, hrad, tátovi, „BC“
našeho spisovatele
J – stará francouzská mince, dát povel k potopení, část opery, první spisovatel hororů
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15

Svisle: 1 – římsky 50, začátek filmového záběru, římsky 1000, bodavý hmyz; 2 – tajenka, zkr.dlouhotrvající desky,
sportovní úkol; 3 – tajenka, zkr.automobilového závodu, úsudek; 4 – stará plošná míra, zkr.tel. novin, zelenina,
vozkovo citoslovce; 5 – sirný nerost, stavba k osvětlení v moři, předložka, proutěná nádoba; 6 – osobní zájmeno,
snad, slosování, přitakání; 7 – pomocník v kuchyni, kočkovitá šelma, ostrov v Indonesii; 8 – rodový znak, nádhera,
MPZ Francie, vaří se; 9 – ještěr na Galapágách, římsky 49, koryto pro zvěř; 10 – slovensky „jako“, dřívější zkratka
Vítkovických železáren, město (nad Sázavou), předložka; 11 – spojka, Baťovo město, udeřit někoho do bezvědomí;
12 – tajenka, ženské jméno, Indoevropan (bez J); 13 – ochrana zboží, kus látky, zn.dřívějších cigaret, SPZ Teplic,
spojka; 14 – kuřácká potřeba, ceniny, ruská řeka; 15 – útok, pytlácká nástraha, celý (obráceně)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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 - 226 ks.
Výtisky jsou neprodejné a slouží k bezplatnému informování občanů.
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