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Přejeme životní pohodu a mnoho zdraví do dalších let!
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ZE ŽIVOTA OBCE






Práce na rekonstrukci průtahu Hořičkami včetně vodovodního řadu jsou v plném proudu a
bohužel v plném proudu je i silniční provoz v uzavřeném úseku. Je pochopitelné (a z hlediska
Policie ČR snad i omluvitelné), že se místní obyvatelé potřebují dostat ke svým domovům a
garážím. Při troše tolerance a vzájemné ohleduplnosti se jim to může podařit. Vždyť auta jsou
ideálním pomocníkem pro odvoz velkých nákupů nebo nemocného dědečka či babičky k
lékaři.
Nepochopitelné jsou však procesí motorizovaných poutníků, kteří táhnou na Úpici nebo
Českou Skalici. Za pouhou hodinu jich desítky a desítky podnikají výpravy do zakázané
oblasti. Někteří to vezmou nejkratší cestou (tedy po rekonstruovaném úseku) a ulehčujíce
svému svědomí, jedou co nejrychleji, aby zaměstnance stavebních firem co nejméně obtěžovali
svou přítomností. Jiní se snaží více či méně nenápadně splynout s ulicí „Pořadovou“, aby na
jejím konci porušili zákon stejně jako ti z kategorie předchozí. Mylně se domnívají, že ujet
v zákazu vjezdu 50 metrů je menší zlo, než ujet metrů sto padesát. Ze zoufalství a zároveň
trochu z recese jsme vytvořili turistického průvodce průtahem Hořiček, který je pro zájemce
k dispozici na internetových stránkách obce.
Se vší vážností připomínáme všem majitelům bazénů větších i menších (tzv. procházkových) a
různých bazénků, že platí absolutní zákaz vypouštět vodu z nich do veřejné kanalizace.
Chemické sajrajty v ní obsažené neprospívají pracně vyladěnému prostředí v čistírně
odpadních vod a hravě dokáží zničit užitečné bakterie. Vzniklá škoda může být dosti velká a
její úhrada následně vymáhána po zjištěném viníkovi. Udělejte si doma malý chemický pokus.
Zalévejte vodou z bazénů pěstované květiny, keře nebo stromy a dělejte si poznámky do
stolního kalendáře, za jak dlouho si s nimi chlór nebo kyselina trichlorizokyanurová poradí.
Zároveň upozorňujeme i na další rozmáhající se nešvar. Poseču-li trávu nebo ostříhám-li nějaké
větve, není slušné či ohleduplné utrousit tento odpad na vedlejší pozemek, zpravidla obecní.
Také by se vám nelíbilo, kdyby si někdo odkládal např. igelitové pytle s domácím odpadem na
vašem pozemku.
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KAM DŘÍV SKOČIT?
I přesto, že divadla mají prázdniny, herci netočí nic nového a v televizi se opakují staré filmy pořád
dokola, kultura v naší obci a přilehlém okolí žije na „plné pecky“. Přijměte tedy pozvání na následující
akce.
Pořádající:
Z babiččina kapsáře, o.p.s.
1) pátek 8.8.2014
U mečovského Kurníku vystoupí country skupina WAFFLE z Trutnova. Vstupné je symbolické 20,- Kč a
akce je začleněna do projektu Les není smeťák. Roztančit své nohy pod stolem a ruce na stole můžete od
17 hodin. Piva bude dostatek a tím pádem se předpokládá zapojení i vlastních hlasivek.
2 )sobota 16.8.2014
Na tomtéž místě zahrají a zazpívají Karel Hamr a Eva Náhlovská. Sympatické duo vystupuje pod názvem
STUDIO. Účast na této mimořádné kulturní akci Vás přiměje vyjmout z portmonky korun čtyřicet. Leč i
tato akce je začleněna do projektu Les není smeťák.
3) neděle 17.8.2014
Rozhodně si nenechte ujít slavnostní požehnání kapličky Nanebevzetí Panny Marie v Mečově. Díky
obrovskému nadšení místních i poskytnuté dotaci byla kaplička citlivě opravena. Nepřehlédněte
informační panel, na kterém je mnoho zajímavých údajů z její historie. Pozvánka formou pohlednice je
vložena do tohoto zpravodaje.
Připravuje se: divadelní představení dětské sekce Mečovského sousedského divadla, ukázky bojových
umění a tancovačka na závěr prázdnin. Termíny konání budou operativně zveřejněny na www.kapsar.eu a
předpokládáme že i na úřední desce obecního úřadu.
Obecně prospěšná společnost Pechanec
Vyvrcholením studijního volna by se mohlo pro mnohé z vás stát
SPORTOVNĚ ZÁBAVNÍ ODPOLEDNE
pod názvem „KONEC PRÁZDNIN“
Akce bude probíhat v areálu fotbalového hřiště. Jestliže jste ještě nezaznamenali
datum a hodinu, vězte, že vše vypukne v sobotu 30.8.2014 ve 14 hodin.
Děti a rodiče, bude-li pěkné počasí, přijeďte na kolech!

Ostatní:
XII.ročník – žernovský minibajk, sousedská veselice.
Závod horských kol cross country pro mládež do 14-ti let v sobotu 23.8.2014 od 13:00 hodin (prezence
11:30 – 12:30 hodin). Start je na návsi v Žernově. Součástí odpoledne je i nohejbalový turnaj a od 15
hodin hry pro děti v parku na návsi. Zlatým hřebem bude od 20 hodin vystoupení skupiny PRO RADOST,
kterou si můžete udělat buď poslechem nebo i tancem. Hostem večera je Miloš Malý, mistr republiky
v mikromagii. Více informací na www.zernov.cz .
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KŘÍŽOVKA (minulé řešení: Sedláček, Hrušková, Plánek)
Tajenka – občané Hořiček nebo místních částí (i v minulosti)
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A
B
C
D

ˇ

E
F
Svisle
1 – husí pero, OPR
2 – obal hrachu, citoslovce údivu
3 – zkratka oděvního průmyslu, citoslovce smíchu
4 – australský vačnatec
5 – rusky „ano“, minulý rok (hovorově)
6 – opačně dobrý, oděv

Vodorovně
A – část motoru, římsky 500, zkr. svazu slov.
mládeže, zkratka závodu prezidenta
Zápotockého
B – praskla (lidově), jméno papouška, SPZ
Kladna
C – zkratka komunistické strany, tajenka,
spadne (slza)
D – pytlákovy nástrahy, tajenka, SPZ Opavy
E – potupa, mužské jméno, římsky 50
F – cizí ženské jméno, šicí potřeba, značka
tvrdého alkoholu

7 – sportovní zápolení (foneticky)
8 – pohybuje víčky, RI
9 – předložka, chem.značka hliníku, angl. „to“
10 – jak (slovensky), zavářka do polévky, chem.
značka dusíku
11 – tady, hoří
autor: Luděk Rudiš
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RETRO HOŘIČKY
Naše kronika i hlavy pamětníků skrývají tolik cenných informací, že je škoda se s Vámi o ně nepodělit.
Dovolte nám, abychom na tomto místě uveřejnili pár zajímavých údajů z naší minulosti. Vzhledem k
probíhajícím prázdninám a absenci rubriky Okénko ZŠ a MŠ nelze začít jinak než vzpomínkou na školní
rok 1894/95.
Celkový počet žáků: 351 (z dnešního pohledu neuvěřitelné číslo) z toho
Hořičky
57
Křižanov
35
Chlístov
27
Litoboř
87
Nový Dvůr 10
Mezilečí
54
Kalousov
3
Újezdec
10
Posadov
19
Lhota p.Hořičkami 49
A jako bonus přidáváme zaznamenaná data ze sčítání domů a obyvatel z r.1921 (spojené obce Hořičky):
počet domů počet obyvatel
Hořičky
81
341
Chlístov
53
177
Nový Dvůr 12
51
Kalousov
4
20
Celkem
150
589
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FEJETON POD ČAROU:
HOLIČI A KADEŘNICE
Horké počasí a občasné přeháňky posledních dní přímo vybízejí k tématu týkajícímu se té části těla, na
kterou dopadnou první kapky. Ano, je to hlava. U novorozenců lehce ochmýřená, u puberťáků pokrytá
nánosy gelu, ozdobená většinou hodně výraznými barvami, ve středním věku udržovaná střízlivým
střihem i barevným odstínem, aby se v závěru života stala opět lehce ochmýřenou.
Údržba vlasového porostu prochází v životě několika etapami. Malá, bezbranná dítka, ještě
nepodléhající módním výstřelkům, jsou prostě posazena na židli a zástřih jemného hedvábí je otázkou
několika málo minut, prvních nalezených nůžek (s výjimkou nůžek entlovacích) a za využití nepříliš
velkých zkušeností. Ostatně ty se získávají s počtem úspěšně dokončených lazebnických úkonů.
V okamžiku, kdy si dítě začne uvědomovat možnost ovlivnit jedinečnost svého účesu a dostane se do
závislosti na mínění svých vrstevníků, je po domácím stříhání. Při prvních pokusech odlišit se dostane
zpravidla maminka ještě šanci zúčastnit se celé akce. S nastupující pubertou je však již upozaděna. A tak
jednoho dne přijde domů a ve dveřích stojí cizí slečna, která jí říká „mami“. Ještě větší šok ale může zažít,
když hormony zmítaný synek usoudí, že jeho přirozeně plavé nebo hnědé vlasy nejsou dostatečně
atraktivní pro vyhlédnutou slečnu a vytvoří si na hlavě ocelově černého havrana, nebo naopak makovičku
rozzáří nějakou pěknou žlutou či oranžovou barvou („Vždyť jsi mi pořád říkala, že jsem tvoje sluníčko!“).
Rodiče, myslete na heslo „Vyděržaj pioněr“. Puberta pomine, aplikovaná chemie udělá své, vlas se
zkrátí, zeslábne, zřídne nebo opustí svůj folikul. V tomto okamžiku každý jedinec pochopí, že
experimentům odzvonilo a nastává období boje o zachování stávajícího stavu. Nastupují tedy
profesionálové v podobě holičů a kadeřnic. Holič má úkol poměrně jednoduchý. Z toho mála, co má
k dispozici, za pár minut i pár korun udělá ještě méně. Kolečko na hlavě se zvětšuje a prostor ke stříhání
se naopak zmenšuje. A tak se jednoho krásného dne muž středního věku rozhodne ke koupi elektrického
strojku. Investice je to jistě prozíravá, protože nelze předpokládat, že by kštice s přibývajícími léty
houstla, spíše naopak. Samotná údržba vlasového porostu je potom velmi jednoduchá. Strojkem se zbytek
vlasů jednoduše „pročísne“ a je to. I osychání hlavy po nějaké té přeháňce je rychlé. Jedinou nevýhodou je
trvalé vystavení ostrým slunečním paprskům, takže nezbývá než mazat či zakrývat. Věřte, že vím, o čem
mluvím…
Zato ženy, ty mají situaci výrazně složitější. Geneticky mají sice lepší výbavu, ale množství
chemických látek nanesených na každý centimetr čtverečný musí nutně udělat své. Zničený vlas je třeba
zkrátit, četnost návštěv kadeřnic také. Šediny je vhodné překrýt černou barvou, příliš tmavou příště
zjemníme odstínem hnědé, abychom při další návštěvě vše podtrhnuly vkusným fialovým melírem. Pro
ženu zcela zásadní rozhodování, pro muže nepochopitelný rituál. Typické jsou následující odpolední
manželské dialogy. „Všimnul sis něčeho nového?“ ptá se žena v kuchyni. Manžel s vidinou teplé večeře
horlivě přikyvuje: „Ano, ano! Jsou vyprané záclony!“ Nálada klesá k bodu mrazu: „Ne, ty ignorante! Byla
jsem u kadeřníka!“ Mužský mozek se roztáčí na plné otáčky ve snaze zachránit vzdalující se jídlo, ale ve
stresu tomu vzápětí nasazuje korunu: „Vždyť to máš stejné jako ráno!“ Bác! Je po večeři i romantickém
večeru. My chlapi se svým racionálním vnímáním světa prostě nedokážeme pochopit, že si někdo nechá
dvě hodiny vlasy barvit, foukat, kroutit, rovnat; hlavu strčí do podivného vajíčka, přijde domů (nedej bože
cestou zmokne), lehne si na polštář, do rána se pětkrát otočí a veledílo je fuč. Ženy, nezlobte se na nás.
Asi se nám nepropojily ty správné neurony v mozku.
Kruh se ale uzavírá, a tak jako holčičky a chlapečkové mají po narození podobnou kvalitu vlásků, tak
dcery či snachy často berou nůžky do ruky, aby jedním vrzem upravily jemné vlasy babičce i dědečkovi.
Jedno je ale jisté. Není důležité, co je na hlavě, ale v ní…
(mn)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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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