HOŘIČSKÝ ZPRAVODAJ
ROČNÍK : XVI

OBECNÍ ÚŘAD HOŘIČKY
www.horicky.cz

srpen 2015

ŽIVOTNÍ VÝROČÍ:
Moc Karel
Tlapák Miroslav
Severýnová Marie
Balada Jaroslav

Hořičky
Hořičky
Hořičky
Hořičky

91 let
82 let
80 let
75 let

Přejeme životní pohodu a mnoho zdraví do dalších let!

KAM ZA KULTUROU A ZÁBAVOU? (řazeno chronologicky)
SETKÁNÍ U KAPLIČKY na téma: Barokní duchovní hudba
v podání přátel Karla Vika v uskupení VOX HUMANA za
podpory orchestru „Naprázdnejch“.
Sobota 8.srpna v 16:00 hodin.
Mečov – kaple Nanebevzetí Panny Marie.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

STUDIO V KURNÍKU (nikoliv KURNÍK VE STUDIU)
Legenda:
STUDIO je název hudebního tělesa ve složení:
klávesy, zpěv – Karel HAMR
zpěv – Eva Náhlovská
KURNÍK je KUlturně Relaxační NÍzkorozpočtový Klub.
Sobota 15.srpna v 18:00 hodin, Mečov, vstupné 40,- Kč.
Akce probíhá v rámci projektu „Les není smeťák“, tzn. volná vstupenka pro účastníky
projektu.
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PŘIJĎTE SE ROZLOUČIT S PRÁZDNINAMI
V sobotu 22. srpna 2015 od 13,30 hod.
v areálu fotbalového hřiště
Zábavné odpoledne s překvapením
15,00
17,00
18,00

Standa Vít DRUM RELAX
Diskotéka pro mladé a starší
Sousedské posezení – hraje Ladislav Kábrt

Občerstvení s grilováním zajištěno.
Pro děti občerstvení zdarma.
Srdečně zve Pechanec OPS Hořičky
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

KONCERT

KOLETOVY HORNICKÉ HUDBY
,,SETKÁNÍ NEJEN SENIORŮ“
SE USKUTEČNÍ 29.8.2015 OD 17:00 HODIN VE SPORTOVNÍM AREÁLU
V HOŘIČKÁCH (FOTBALOVÉ HŘIŠTĚ U ZD)
•

Koncert Koletovy hornické hudby ze Rtyně v Podkrkonoší.

•

Světoznámý padesátičlenný dechový orchestr
hudebních žánrů s převahou lidové tvorby.

•

Po ukončení koncertu proběhne sousedské posezení.

•

Bohaté občerstvení s množstvím grilovaných specialit zajištěno.

•

V případě dostatečného počtu rezervací na příslušných obecních úřadech
bude zajištěna autobusová přeprava z přilehlých obcí z okolí Hořiček.

•

Nenechte si ujít krásné zážitky z vystoupení nejpočetnějšího hudebního
tělesa regionu.

prezentuje

vícero

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ!!!
SRDEČNĚ ZVOU PŘÁTELÉ ČESKÉHO A MORAVSKÉHO FOLKORU HOŘIČKY-KŘIŽANOV o.s.
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V HOŘIČKÁCH VÁS ZVE NA SOUTĚŽ
POŽÁRNÍCH DRUŽSTEV V POŽÁRNÍM ÚTOKU

O PUTOVNÍ POHÁR OBCE HOŘIČKY
Datum: 5. září 2015 (sobota)
MÍSTO

: areál fotbalového hřiště

Kategorie

: MUŽI – O putovní pohár
ŽENY

Startovné

: 150,- Kč

Pravidla

: Soutěž bude probíhat v rámci pravidel požárního útoku

Útočné vedení

Ústroj

ČASOVÝ HARMONOGRAM:
9:00 – 9:30 hod
prezentace družstev
10:00 hod
zahájení soutěže

: hadice C52 a hadice B75
- minimální délka hadic 19m
- útok bude probíhat na dvě B pro obě kategorie!!!

: pracovní stejnokroj PS2, přilba

Občerstvení zajištěno.

www.hasicihoricky.cz

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

S pozvánkami, které nám zasílají okolní obce, místní akční skupiny nebo dobrovolné svazky obcí, se
v posledním období doslova roztrhnul pytel, a tak jsem musel přijmout nepopulární roli cenzora. Většinu
z nich bohužel vyřazuji, aby Hořičský zpravodaj plnil svou prvořadou funkci a informoval Vás o dění
v obci. Dovolte mi v následující části udělat jednu výjimku a pozvat Vás k soutěži pro fotografy. Vede
mne k tomu přesvědčení, že je mezi námi mnoho skrytých talentů se spoustou fotografií v šuplících a
šancí uspět.
(mn)

Město Rtyně v Podkrkonoší vyhlašuje 18.ročník soutěže pro fotografy

RTYŇSKÉ FOTO 2015
na téma
ZBLÍZKA…

Zachyťte detaily všeho, co nás obklopuje - rostlin, živočichů, přírodních úkazů, věcí, staveb…
Podmínky soutěže, její vyhodnocení a kontaktní údaje jsou, vzhledem k nedostatku místa v tomto vydání
Hořičského zpravodaje, k dispozici na internetových stránkách a na obecním úřadu. Uzávěrka 11.9.2015.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ZE ŽIVOTA OBCE
Webkamera na Hořičkách! Pokrok nezastavíš, a tak se mohou majitelé internetového připojení kochat
pohledem na hořičskou náves prostřednictvím webové kamery, která je umístěna na budově základní
školy. Zřetelně vidíte obecní úřad včetně našeho praporu (hravě tak určíte směr větru), telefonní budku,
parkoviště před úřadem, celou náves nebo třeba informační tabule. Mnoho z Vás bude potěšeno, že dítě
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dorazilo včas na autobusovou zastávku, zjistíte, v kolik hodin autobus skutečně přijel nebo odjel. Z tepla
domova můžete zkontrolovat, zda jsou na návsi stánkaři, sběr velkobjemového odpadu či veterinář
provádějící očkování psů proti vzteklině. To vše rámují panorámata od Brzic až ke Chalkovicím. Instalaci
provedla firma KudrnacNET z Brzic.
(mn)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

Z dosud psaných dílů by se mohlo zdát, že naše malá vesnička měla pohádkovou minulost, ale její
přítomnost romantiku pohádek postrádá. Nebo že nová strašidla už řady starousedlíků nedoplňují. To je
omyl. Ta dnešní jsou jen trochu jiná, než je známe z pohádek…

Díl jedenáctý: Novodobá strašidla
U tohoto názvu si možná poklepete na čelo. Ale můžete se spolehnout, že vám nelžu. Jsou v životě
každého z nás. Dnes si některá z nich představíme. Nejprve bychom se na toto téma měli podívat trochu
obecněji.
V dnešní uspěchané době začala strašidla pomalu mizet. Některá odešla do důchodu a užívala si
výhod penzijního systému s pravidelným příjmem. Jiná se už téměř ztratila. Nová generace strašidel to
pochopitelně nesla velice špatně. Nikdo si jich nevšímal a okolí je bralo, jako by tu už vůbec nebyla. A tak
začala jednat. Založila skupinu s názvem Civilizační strašidla. Vytvořila si nová pravidla, zkrátka se
přizpůsobila. A teď vám některá představím.
Prvním, známějším druhem jsou počítačové viry - potomci tiskařských šotků. Jak vnikly? Jistě
víte, že dnes psané slovo začínají vytlačovat počítače. S tím si strašidla poradit nedokáží – díky
automatickým opravám. Staří šotkové byli smířeni s tím, že hledat práci je stále obtížnější. Mladí se ale
nehodlali vzdát tak snadno. Začali škádlit lidi jinak. Místo na ručně psaný text se zaměřili na počítače. Tak
se zrodila první noční můra dneška. I když jsme se začali bránit pomocí programů, které je od našich
počítačů mají odradit, moc se nám nedaří.
Dalším příkladem jsou dopravní strašidla. Jsou to mladí skřítci, kterých je nepřeberné množství.
Někteří nám pomáhají a hlídají nás, jiní nám škodí a dělají naschvály. Začít můžeme třeba se starostlivým
Kšandohlídem. Je to maličký skřítek, který sedí v autě. Dohlíží na nás, a když jedeme nepřipoutaní, spustí
poplach. Máme tu ale i mnohem méně příjemná stvoření. Například malí dotěrní pišišvorové, kteří vytváří
nekonečně dlouhé kolony v momentě, kdy spěcháme úplně nejvíc. Mají hnízdo na naší nejznámější
dálnici – D1 z Prahy do Brna. Odtud se rozšířili do celého světa. I proti nim bojujeme – pomocí
dopravního zpravodajství. Náš boj je však i tady více méně marný (snad každého z nás už taková kolona
zdržela).
Fenoménem dnešní doby je šotek Kazítko. Malé, nepříjemné stvoření, jež sídlí v elektrických
spotřebičích. Jeho hlavní náplň práce spočívá v hlídání data záruční doby. Po jeho uplynutí zařídí, aby se v
elektrických přístrojích porouchala nějaká nepatrná součástka.
Mohli bychom pokračovat ještě dlouho od dalších nepříjemností, jako jsou civilizační nemoci,
alergie, k věcem příjemnějším, jako je rychlá komunikace nebo cestování… Za tím vším se mohou
skrývat naši dnešní přátelé. I oni jednou dospějí. Jejich humor projde změnou. Začnou dělat to, co dělali
jejich předchůdci jen s pár změnami.
S dnešním předposledním pohádkovým dílem vám přeji šťastnou ruku při výběru spotřebičů bez
Kazítka, kvalitní antivirové programy a jízdu nejen o prázdninách s včasným a správným dopravním
zpravodajstvím.
Krásný zbytek léta vám přeje
Hana Smržová
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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