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Přejeme životní pohodu a mnoho zdraví do dalších let!

Členové SDH Hořičky
provedou v sobotu dne 16.dubna 2011

sběr železného šrotu
v místních částech Hořičky, Chlístov, Nový Dvůr
Šrot připravte na obvyklá stanoviště, avšak těžší nebo objemnější věci
ponechte raději za plotem nebo pod dohledem, aby předčasně neskončily na
nesprávném vleku.

SDH Hořičky vás zve na tradiční pálení čarodějnic
30.dubna 2011 U SPORTOVNÍHO HŘIŠTĚ
Sraz účastníků bude v 18:30 hod na hřišti u ZŠ a MŠ,
kde bude připravena řada soutěží pro děti.
Po soutěžích se účastníci v lampionovém průvodu přesunou ke hřišti, u kterého
bude provedeno zapálení hranice.
Roští z jarního prořezu můžete vozit ke družstvu (hromada na levé straně).
Likvidace proběhne samostatně! Pro pálení čarodějnic bude postavena hranice
pouze z klád. Děkujeme za pochopení.
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DIVADLO VE ŠKOLE NA HOŘIČKÁCH
V souvislosti s brožurou Historie ochotnického divadla na Hořičkách (viz příloha
zpravodaje) se mi dostala do rukou divadelní kronika naší školy. Věřím, že všechny
pamětníky potěší citace alespoň několika řádků a zveřejnění některých dobových fotografií.
Za poskytnutí cenných podkladů děkuji paní učitelce Běle Hejzlarové.
(mn)
Školní rok 1967/68 (přepis části kroniky)
„Ochotnické divadlo na Hořičkách má dlouholetou tradici. Mnozí občané Hořiček jsou
pamětníky dnes již zašlé slávy, která vznikala na prknech jeviště v hostinci u Hašků. Byla to
slavná doba ochotničení, kdy za režie pana ředitele Johna byla sehrána řada činoher i
několik operet. Divadlo rozdávalo radost i v těžkých chvílích války.
Později se na divadlo zapomnělo. Pohasla světla reflektorů, zavřela opona a do starých
skříní složily kostýmy a líčidla. Ale přece jen se opona znovu otevřela, teprve po letech,
v roce 1967, se znovu zaplnilo hlediště. To přijeli hosté z České Skalice, aby sehráli
pohádku „Podivné příběhy pana Pimpipána“. Tehdy jsme ještě netušili, bylo začátkem další
divadelní činnosti. Že právě režisérka představení, Věra Pokorná, začne aktivně pracovat na
naší škole. A bylo to publikum, které ji zaujalo. Podle jejich slov se nalezne jen na venkově,
kde každá práce s dětmi je odměněna daleko více, než práce ve městě. To nás přivedlo na
myšlenku – zkusit to. A tak začal nácvik první pohádky – Zlatovláska.“

První plakát zvoucí
diváky na pohádku
Zlatovláska.

Kvalita a provedení
odpovídá době a
technickým
možnostem.
Od premiéry tohoto
představení nás dělí
dlouhých 43 let.
Najdete mezi herci
sami sebe nebo
někoho ze svých
příbuzných a
známých?
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(vlevo – Hra o dvou loupežnících,
premiéra 14.4.1970)
(vpravo – Zahrada víl, odehráno 4. a 7.12.1975)

(dole – Vyměněná princezna, odehráno 19. a 22.5.1976)
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ZE ŽIVOTA OBCE




Vzhledem k velkému zájmu o seznámení se s bohatou historií Hořiček Vám
s potěšením oznamujeme, že listovat kopiemi obecních kronik můžete o měsíc
déle. Po celý měsíc duben budou ve výpůjčních hodinách knihovny přístupné
k nahlédnutí následující dokumenty: kronika obce Hořičky (část I.) s vybranými
zápisy až od roku 1776, kronika obce Hořičky (část II. a III.), která dokládá dění
v obci do roku 1972, dokumenty Spolku divadelních ochotníků, pamětní kniha
Spolku divadelních ochotníků a jejich pokladní kniha.
Z iniciativy pánů Josefa Kačera a Luďka Rudiše byla založena obecně
prospěšná společnost Lípa a to „za účelem rozšiřování poznání všech věkových
kategorií populace, hledání nových forem využívání volného času, posilování
pozitivních lidských hodnot s kladením důrazu na oživování etiky, morálky,
vzdělávání, sebepoznávání a dosažení zlepšení mezilidských vztahů.
Prostředkem v tomto nikdy nekončícím procesu jsou různé formy činností a
služby pro veřejnost, které svým obsahem slouží k naplňování cílů společnosti“.
Ředitelem této bohulibé společnosti byl jmenován pan Jiří Lorenc a ve správní
radě zasedá šest našich spoluobčanů. První vlaštovičkou je vydání brožury
Historie ochotnického divadla na Hořičkách, která je vložena do zpravodaje, a
druhou je zorganizování soutěží pro děti, které budou předcházet tradičnímu
pálení čarodějnic – viz str.1. Věříme, že další vlaštovky na sebe nenechají
dlouho čekat a brzy vytvoří celé hejno.
(mn)

OSTATNÍ
Hostinec na Hořičkách vás zve VELIKONOČNÍ JEHNĚČÍ SPECIALITY ve dnech
23. a 24.dubna 2011. Rezervace na telefonním čísle 603 784 318.

FEJETON POD ČAROU:
BREVIÁŘ SPRÁVNÉHO CHLAPCE
1) Knihovna slouží k půjčování knih a přístřešek přede dveřmi k tomu, aby na
návštěvníky beroucí za kliku nepršelo. Jestliže si chci zakouřit nebo dát nějaké to
pivko nebo vínko, mohu využít služeb místního hostince nebo požádat rodiče, aby
mi dovolili tyto praktiky provozovat v teple domova. Jistě mne ani mé kamarády do
deště nevyženou. A navíc budou mít přehled, kde jsem a co dělám. Určitě mne za to
budou mít ještě raději.
2) Plivání na cíl (třeba na okna pod zmíněným přístřeškem) je doménou vybraných
druhů hadů a jiné havěti. Já mezi ně nepatřím a tak si to flusání odpustím. Nejsem
přece žádné hovado. Také by se mi nelíbilo, kdyby mi nějaká kobra královská hodila
„kemra“ na okno mého pokoje.
3) Pálení stařiny nebo vypalování trávy nepatří mezi nejšťastnější záliby. Pokud se mi
tato aktivita poněkud vymkne z ruky, jakékoliv zaklínadlo nebo víra ve vyšší moc je
mi houby platná. Jediným řešením jsou profesionální a dobrovolní hasiči. V případě
první skupiny se může stát, že mohou chybět u významně většího průšvihu a druhá
skupina je tónem sirény odvolána od soustruhů, manželek nebo rozjedeného guláše.
A úplně zbytečně.
P.S. Bodů je ještě mnoho, místa málo. Raději bych ale napsal zase normální fejeton.

(mn)

Redakční uzávěrka čísla je vždy k 20.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 - 210 ks. Výtisky jsou neprodejné a slouží k bezplatnému informování občanů.
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