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CENY ELEKTRICKÉ ENERGIE A PLYNU
Poměrně četně se na obecní úřad obracejí různé firmy nebo jednotlivci s nabídkou snižování cen
energií samotnému obecnímu úřadu nebo jednotlivým občanům obce. Jednomu z nich pan starosta
přislíbil poskytnutí prostor obřadní síně, aby mohl představit svou nabídku osobně. Na tomto místě je
ovšem nutné zdůraznit, že obecní úřad s níže uvedeným subjektem nijak nespolupracuje, nemá s ním
uzavřenou žádnou smlouvu či dohodu a případný obchodní vztah mezi občanem obce a subjektem by
byl uzavřen na základě svobodného rozhodnutí občana a bez účasti nebo vlivu obce Hořičky.
Budete-li uvažovat o své účasti v nabízeném projektu, věnujte zvýšenou pozornost platnosti Vašich
stávajících smluv, sankcím za jejich předčasné ukončení i obsahu přihlášky nebo udělované plné moci.
Zahloubáte-li se do dokumentu o zpracování osobních údajů, který je na internetových stránkách níže
uvedené firmy, nenechte se zaskočit faktem, že je psán bílým písmem na bílém podkladu.
(mn)
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HOŘIČSKÉ RETRO - HOŘIČKY A ZAPOMENUTÝ SPISOVATEL
(příspěvek Ing. J.Jiránka ze Dvora Králové nad Labem)
Přináším další příspěvek z historie, který pojednává o lidech či událostech spojených s Hořičkami.
Jsem jen hořičský rodák, po šesti týdnech po narození jsem je opustil. Mám však k tomuto místu
hluboký rodinný vztah. Chci proto svými skromnými příspěvky obyvatelům i chalupářům tohoto
krásného kouta naší země přinést co nejvíce poznatků a vyzvat i mladou generaci k hledání dalších
podkladů. Je dobré být hrdý na svoje rodiště nebo místo, které máme rádi. Každému z nás také lichotí,
když se o tomto místě dozví i v literatuře. A čím je ono místo menší, tím je to milejší.
Asi všichni známe Boženu Němcovou, méně možná mladá generace už Aloise Jiráska. Oba patří
k velikánům naší literatury s úzkým vztahem k našemu regionu. Ostatně Barunčina vyhlídka poskytuje
nádherný výhled na kraj obou spisovatelů. Ale už jen pár lidí zná třetího významného spisovatele
našeho kraje, Václava Řezníčka.
Václav Řezníček se narodil 9.9.1861 v Malé Skalici. Získal doktorát z historie a stal se z něho velmi
aktivní beletrista, historik a novinář. Poslední roky svého života byl knihovníkem Národního muzea.
Dne 26.1.1924 se mu stala cesta do práce osudná. Skolila ho mrtvice přímo na ulici. Tento pán napsal
skoro ke dvěma stům románů, povídek a příspěvků, jejichž velká část se odehrává v našem regionu.
Jeho dílo však nedosáhlo takové kvality jako u Němcové či Jiráska a bylo proto přijímáno různě.
Došlo jen k jednomu vydání.
Spisovatel Řezníček se hodně zaměřuje na život prostého venkovského lidu. Asi nejzajímavější
regionální román je „Dědeček“, pojednávající o životě sedláckého rodu z Říkova, odehrávající se ve
významných historických událostech 19. století. Ale ten se nedočkal takového věhlasu jako „Babička“
Boženy Němcové, naopak byl brzy zapomenut. Znalci regionu se kniha hezky čte, ale hůře shání.
V antikvariátě je vyprodána a v knihovnách už není. Osobně jsem knihu náhodou sehnal ve vesnické
rodině.
V jeho dílech je hodně využívána a zmiňována historie našeho národa. V našem regionu se mimo
Českoskalicka a dolního Poúpí věnuje i Hořičkám. Jen o nich píše v deseti svých pracích. Pojednání
nazvané „ Na stará kolena“ pojednává o hořičském venkovském učiteli Antonínu Černém. Nedávno
jsem psal o plánované železnici. Řezníček v jedné své povídce nazvané „Když se železnice stavěly“
vypráví o vtipech vyprávěných na Hořičkách a Litoboři k této stavbě. Dvě práce pojednávají o
slavných lékařských rodech z Hořiček a to ze dvou pohledů. Jednak jako lidové vyprávění a pak je to
studie o činnosti a zásluhách rodů Píchů – Pechanců. Další povídky mají různá historická témata. Ale
určitě je o Hořičkách zmínka v řadě dalších jeho dílech, kterých jsou desítky a bylo by hezké je znovu
objevit. Spisovatel Václav Řezníček si to zaslouží a my můžeme i díky jemu zvednout věhlas kdysi tak
známého letoviska a slavného lékařského centra Hořiček.
Možná, že některé jeho knihy ještě najdete ve vesnických knihovnách a nebo v rodinných
pozůstalostech. Jeho povídky jsou často i součástí dříve tak hojně vydávaných ročních knižních
kalendářů či tzv. lidových knihoven.
Josef Jiránek

KLIDNÉ PROŽITÍ
VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ
A BOHATOU POMLÁZKU
VÁM PŘEJE
Obecní úřad Hořičky.
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