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Přejeme životní pohodu a mnoho zdraví do dalších let!
(mn)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SLOVO STAROSTY
14. července se uskutečnil 5. a poslední Folklorní festiválek, jak uvedl v závěru programu Zdeněk Mencl,
předseda OS Přátelé Českého a Moravského folkloru.
Tato zpráva nás nikterak nepotěšila a naopak pokazila naši radost z vítězství naší obce ve vaření gulášů,
kde jsme ze sedmi soutěžících družstev dosáhli nejlepšího hodnocení. Starostovu putovní vařečku jsme na
památku věnovali Pajtašovcům z Bukovan.
28. července pořádala Obecně prospěšná společnost „Pechanec“ výlet pro všechny věkové kategorie.
Program obsahoval prohlídku hornického skanzenu v Žacléři, kde byla možnost nabrat si do tašky černé
uhlí, a dále náročný výstup lesní cestou z Prkenného dolu k pevnosti Stachelberg, který úspěšně zvládli i
starší trénovaní turisté. Prohlídkou tvrze a výstupem na rozhlednu Elišku byl zakončen příjemný den.
Pokračuje výstavba objektu hasičské zbrojnice. Jsou dokončeny vnitřní omítky, montáž rozvodů elektro,
vody a topení. Provádí se montáž bednění vnějšího zdiva, na které bude připevněn vlnitý plech.
Pokračuje rekonstrukce veřejného osvětlení (VO) na trase Křižanov – Mečov a rozšíření VO v Chlístově,
zhotovitel čeká na dodání ocelových stožárů.
Byla dokončena fasáda na domě čp. 50 a 59 (obecní prodejna potravin) a máme tak další pěkný dům
v obci.
Pokračuje úprava prostranství za budovou 2. stupně základní školy.
Bylo zahájeno dokončení chodníku podél silnice II/304 a rekonstrukce schodiště na hřbitově.
Řeší se studie na rekonstrukci hráze rybníku v Křižanově.
Provádí se úpravy technologického zařízení ČOV a čerpacích šachet.
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7. října letošního roku uplyne 303 let, kdy byl slavnostně požehnán náš kostel sv. Ducha. V současné době
probíhá oprava kostelních varhan a obec přispěje částkou ve výši 50 tisíc Kč.
Děkujeme majitelům čp. 88 (dříve vila MUDr. Vlacha, nyní Vila Hořičky), kteří provedli úklid travnaté
plochy podél silnice a její oplocení.
Stává se, že někteří majitelé objektů ve večerních hodinách rozdělají oheň a spalují odpady. Následně
kouř a nepříjemný zápach vniká okny do přilehlých objektů. Buďme k sobě ohleduplní.
Josef Kačer, starosta
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

MALÉ PIVNÍ SLAVNOSTI
Milovníkům piva a příznivcům dobré nálady připomínáme, že se v sobotu 11. srpna
2018 ve sportovním areálu konají historicky první pivní slavnosti na Hořičkách.
Budou sice malé, ale zato naše! Sudy šesti značek se narazí již v 15:00 hodin a
chuťové buňky můžete hýčkat zlatavým mokem značek HOLBA, CHOTĚBOŘ,
PLATAN, ROHOZEC, RYCHTÁŘ, ZUBR. Začátek slavností je určen k
rozvážnému ochutnávání, vyjadřování svých názorů a odborným nebo rádoby
odborným diskusím. Touto činností ztěžklé nohy lze rozhýbat mimo jiné od 18
hodin při hudební produkci trutnovské country skupiny TENDR.
Plakát to sice neuvádí, ale věřte, že v průběhu odpoledne se báječně pobavíte při různých soutěžích pro
dospělé a děti (např. pivní štafeta, hod do dálky špalkem, jízda na saních apod.). Občerstvení a organizaci
celé akce zajišťuje Obecně prospěšná společnost „Pechanec“.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

INTERNETOVÉ STRÁNKY A SOCIÁLNÍ SÍTĚ
Je to k nevíře, ale příběh našich internetových stránek se začal psát před více než 11 lety, v březnu 2007.
Po třech a půl letech a cca 11.000 přístupech přišla chvíle nových stránek, které spatřily světlo
internetového světa v září 2010. Ty už se k dnešnímu dni pyšní bezmála 100.000 přístupy a o různých
denních rekordech jsme ve zpravodaji již několikrát psali.
A protože chceme Hořičky činit ještě známějšími a oslovovat s různými
akcemi i věkově mladší kategorie, které s mobilem v ruce usínají a
pravděpodobně se s ním i probouzejí, založili jsme i facebookový profil
s jednoduchým názvem facebook.com/horicky.cz. Patříte-li mezi fandy
těchto sociálních sítí, sledujte dění u nás i touto cestou. Nebudeme tak akční, abychom fotili oběd či
večeři starosty nebo členů zastupitelstva, nedočkáte se ani informace, že ten či onen zastupitel byl u
zubního lékaře a že to docela hodně bolelo, ale dáme vám vědět, když bude nahlášené přerušení dodávky
vody, dovolená matrikářky nebo zákaz rozdělávání ohňů.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

LITERÁRNÍ OKÉNKO
Když jsem v listopadu 2006 do nového formátu Hořičského zpravodaje napsal první z řady fejetonů,
neuvažoval jsem o tom, jak dlouho je budu psát a zda na tuto myšlenku budu sám. Přítomnost fejetonu
byla dána v podstatě volným místem ve zpravodaji. Nejdůležitější bylo předat potřebné informace
spoluobčanům. Zbylo-li místo, byl i fejeton. Občas jsem vyzval čtenáře, zda nemají chuť přidat ruku
k dílu (chcete-li ke klávesnici) a poslat nějaký zajímavý příspěvek. Ve dvou případech padla volání na
úrodnou půdu. Možná si vzpomenete na nápaditý cyklus dvanácti pohádek s názvem „Proč už na
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Hořičkách nejsou strašidla, aneb máte rádi pohádky?“, kterými do zpravodaje přispívala v letech 2014-15
žákyně naší základní školy, Miroslava Lorencová. Faktograficky velmi zajímavé články zasílal v r. 2017
také Ing. Josef Jiránek ze Dvora Králové nad Labem. A když před měsícem s dávkou piety přinesl na
obecní úřad pan Kamil Krecbach povídku své ženy Ivanky, měl jsem jasno, že je vhodná zveřejnění.
Vždyť napsat téměř jeden a půl strany strojopisu tak, aby všechna slova začínala stejným písmenem a
povídka měla ještě navíc děj, to si zaslouží uznání. Posuďte sami.
(mn)

Povídka – „Průzkum půdy“

(převzato bez redakčních úprav)

Patnáctiletý panáček, Pedro příjmením Poplašný, plánoval provést potají prázdninový půdní průzkum.
Příhodný pětidenní pobyt u prababičky v polském pohraničí poskytl plnohodnotnou příležitost. Plán počal
plnit podle promyšlené představivosti. Pedro počkal …. pojednou po poledni přišla pokecat prababiččina
přespolní přítelkyně. Paráda! Pomýšlel pěkně pláchnout, protože pozvání přijala. Přinesla plný pekáč
pohankových pyrožků plněných pomerančovým povidlím. Pyrožky parádně provoněly předsíňku. Pedro,
postávaje poblíž, polknul prázdnou pusou. Povidálky povídaly, povídaly … Pokradmu pohotově popadl
plněný pyrožek, pak příležitostně proklouznul pryč. Plná pusa si přenáramně pochutnávala! Potom
poutíral podolkem pusu, příjemně pohladil pupíček.
Pohotově přeskákal potichoučku první poschodí. Pak pokojně prolezl pouze přivřeným půdním
poklopem. Překvapený pacholek prohlíží poprvé podkrovní prostor. Podstřešní prosklení propouštělo pár
prosvětlujících paprsků. Půda plná prachu, pavučin, poklidných pavouků předoucích pavučiny,
pozůstalostí po pradědečkovi, políčených pastiček…
Půdu plnil prapodivný prohřátý pach. Pedro pozorným podivem prohlíží plno přibitých podkov po
příčném podkrovním prknu, pak pořádnou patrovou polici plnou plechovek, pilníků, páčidel, příložníků,
paliček, provazů, prostě potřebných pomůcek. Pak prohlíží pár pověšených proděravělých paraplí, prapor,
pilu, plakátky pohledných paninek. Podél průchodu půdní přepážky pověšený průhledný pytlík plný
předpotopních plyšáků, panenek, pitominek … Pod pytlíkem postávalo pěkné půlmetrové přirůžovělé
prasátko. Přímo před Pedrem pět postavených pořádných pytlů pšenice pro pipiny. Poblíže promáčklá
popelnice přecpaná prádlem, pak pra-pra- prababička pračka, plno pečlivě porovnaných proschlých prken.
Podél prken po podlaze polehává prut, podběrák, putýnka písku, plastové potrubí, poskládaná
pogumovaná plachta…
Pedro potichu popošel po praskající prkenné podlaze. Pootočil se pohledem po pravici, polekán přímo
poskočil. Příšera příšerná! Přistrojený paňák, polní plašič polňáků potažmo i pilných pytláků, postávaje
v potemnělém půdním podkroví. Polekaný Pedro plivnul, pak pošeptal: „Pitomec!“ Přistoupil blíže
prohlédnouti přistrojeného plašiče. Prastará pobledlá policejní pokrývka, potrhaný policejní pláštík,
polodlouhé pumpky, přišpendlené proděravělé ponožky. „Pěkný pašák!“ pyšně pomyslel Pedro.
Pradědeček pořídil pohlídat polňáky, pytláky, pašeráky, přeběhlíky…
Pedrovo přemýšlení přerušil poplašený potkan. Pelášivě proběhl podél příčky, pytlů, pak přímo pod
prkna. Pobobkovaná podlaha, poházené prožrané paraořechy, prokousaný pytel, posypaná pšenice po
podlaze prozrazuje potkanovu povedenou prácičku. Pěěěkně přechytračelý potkan požírá pipinám pšenici.
Potvora! Políčené pastičky prdlajs platný!
Ponechal Pedro potkana potkanem, protože potřeboval prozkoumat prostor předělený přistavěnou
podkrovní přepážkou. Prošel průchodem. Překvapením postál. Pěkný podkrovní pokojík právě pobízel
provést pořádný plánovaný průzkum. Podle policejního prádla přisoudil Pedro pohledný pokojíček
pradědovi. Přelétl pohledem povlečenou postel, pošedlé prostěradlo, pruhovaný polštář, peřina – parádní
pelíšek! Přes pelest přehozené ponožky, policejní prádlo, pocvočkované pásky přizdobené parádními
přezkami. Při posteli postávají pochůzkové polobotky, pohory, prolajdané pantofle. Po Pedrově pravici
pověšený plakát poklidného přímořského přístavu. Pedro pozorně prohlíží přikotvené i plující překrásné
parníky, plachetnice, pláže plné přečištěného písku, palem … Plakát působí pocitem poklidné pohody.
„Príma přímořské prázdniny!“ pomyslí posmutněle …
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Pedrovo přemítání posunulo podívání po starší promítačce postavené podél přepážky. Pod promítačkou
porolované promítací plátno. „Příkladně pokrokový pradědeček!“ pomyslí. Pokračující pokojový půdní
průzkum přivádí Pedra před poličku. Prohlíží pradávnou pěknou postavenou petrolejku, podpalovač,
přespočet poskládaných přitloustlých i pohublých písemností. Pročítá pár pojmenování: „Pašeráci
Pacifiku“, „Pozor – pohov poldo“, „Poslední pohraniční partyzáni“, „Počkej Podivíne!“, „Příběhy
poválečného pilota“, „Pletichy a příběhy paní Potměšilové“, „Posel polsko – českého pohraničí“,
„Přepadení pošty“, „Pranýř polopravdy“, „Pan pivař Plácal“ … Pár překrásných pojmenování pobízelo
Pedra prolistovat. Prchlivým přemítáním pohotově přeložil podívání – počtení pro příští průzkum. Popošel
pak podél postele.
Přistavený peřináč přilákal prošmejdivého půdního panáčka. Ponejdřív prohlížel položené paroží
pěkného pateráka. Poblíže postává povedená plastika pána. Popisek pod prozrazuje pojmenování
podobizny podplukovníka P. Pechana. Přizdoben parádní prstýnkovou parukou. Pedro považuje pána
pravděpodobně plešatým. Pozvedl paruku … pravda, plešatý i praštěný. Paruka přikrývala pořádnou
proděravělou prasklinu. Pááána Pechana potkal póóóřádně „pěkný pech!“ pomyslel. Podplukovník přísně
pohlídaje prázdný peřináč? Plný peřináč? Pedro prudce pootevřel peřináč, panty pištivě povrzaly.
Překvapeně prohlíží poklady po pradědečkovi. Podívejme, poloprázdná placatice pelyňkové pálenky?
Pošrouboval, přičichl, pošklebil pusu …, pokuckal: „Pořádný patko, ptfuj!“ (pokračování příště)
Ivanka Krecbachová
______________________________________________________________________________________________________________________

FEJETON POD ČAROU
HODINA BEZ PROUDU
Tak nám vypnuli proud. Ne že bych patřil mezi neplatiče dodavateli elektrické energie, prostě nám na
Hořičkách asi hodinku nešel proud. Nevím, kde se toulal, kudy chodil a kdo mu nakonec ukázal cestu.
Jedno je ale jisté. Nefungovala televize, přístup k internetu byl omezený, ne-li žádný, přestaly hlučet
elektrické pily, hoblovky, lidé vyšli z domů na zahrady, terasy a bylo najednou takové informační
vakuum. Přestali jsme absorbovat pravidelnou dávku zpráv, že zaútočil žralok, odpálil se fanatický
sebevrah, jeden člověk začal protestovat, další tři už toho nechali, spadl vrtulník, nevzlétlo letadlo, protože
v kabině cosi kouřilo atd. A najednou nad zahradou přeletělo hejno hus, i v tom žáru spolu zalaškovaly
dvě hrdličky, na stromě u sousedů přes louku vyloudila straka svůj nelibozvučný zpěv, který se vlastně
docela hezky poslouchá, a cvrček začal cvrkat s o to větší vervou. Z dlouhé chvíle jsem počítal, jak dlouho
vydrží na „jeden zátah“. Měl to docela pěkně vyrovnané a většinou koncertoval 13 až 15 sekund. Je to
frajer.
No a potom ten proud zapnuli. Rozezvučely se televize, závisláci na internetu či sociálních sítích se
pohroužili opět do svého vnitřního světa a živočichové v našem okolí se již nezdáli tak zpěvní a slyšitelní.
Moderátoři zpráv nám se svým profesionálně širokým úsměvem zvěstovali noviny, které bychom snad
raději ani neslyšeli, a vše se vrátilo do vyjetých kolejí. A tak jsem začal přemýšlet, že bych si soukromě
(bez spoléhání na výpadek dodávky elektrické energie) zavedl takové pravidelné hodinky bez televize
nebo internetu. S tou televizí (zejména během prázdnin, kdy aby člověk kvalitní pořad virgulí pohledal),
to by ještě šlo. Horší bych to měl s tím internetem. Závisláci nebojte se, jsem s vámi, také v tom pěkně
lítám. Ale zase bych zjistil, jestli ten náš cvrček má natrénováno a vydrží účinkovat třeba i 20 vteřin. No,
možná nás spasí nějaká ta evropská komise, která v zájmu zachování duševního zdraví občanů EU zavede
alespoň krátkodobé, ale povinné odstávky od negativního nebo bulvárního zpravodajství. Do té doby se
ale musím zřejmě spoléhat sám na sebe a na hodinu bez proudu.
(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 - 240 ks.
Výtisky jsou neprodejné a slouží k bezplatnému informování občanů.

© OBECNÍ ÚŘAD HOŘIČKY

4

