HOŘIČSKÝ ZPRAVODAJ
OBECNÍ ÚŘAD HOŘIČKY
www.horicky.cz

ROČNÍK : XV

říjen 2014

ŽIVOTNÍ VÝROČÍ:
Vanclová Věra
Gottstein Stanislav

Hořičky
Mečov

70 let
70 let

Přejeme životní pohodu a mnoho zdraví do dalších let!
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ZE ŽIVOTA OBCE


Snaha o optimalizaci nákladů nese své ovoce v podobě snížení plateb za telefonní hovory.
K 13.10.2014 bude zrušena na obecním úřadu neekonomická linka 491 491 181 a již nyní
můžete používat i následující telefonní čísla:

608 403 067 – obecní úřad (HLAVNÍ telefonní číslo)
775 083 401 – matrika a administrativa

OKÉNKO ZŠ A MŠ HOŘIČKY: (převzato bez redakčních úprav)

(mn)

více o škole na www.skolahoricky.cz

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Republikové finále OVOV 2014
Hned na začátku nového školního roku nás v Praze na RF OVOV (republikové finále odznaku
všestrannosti olympijských vítězů) reprezentoval žák 9. ročníku Václav Novotný. V náročném
dvoudenním klání na stadionu Dukly na Julisce předvedl svou sportovní zdatnost. První den závodů (5.9.)
soutěžil v běhu na 60m, ve skoku dalekém, v hodu medicinbalem, ve shybech na šikmé lavici a v
přeskocích přes švihadlo. Po těchto 5 disciplínách byl průběžně na krásném 8. místě. Druhý den se
soutěžilo v trojskoku, v silových disciplínách – v klicích a v leh/sedech. Na závěr předvedli závodníci hod
kriketovým míčkem a driblink či vytrvalostní běh na 1000 m. Václav si zvolil driblink. Po ukončení bojů
spadl na 17. místo, ale i to je skvělý výsledek.
Projektu OVOV se v letošním roce zúčastnilo 1200 škol a téměř 200 000 žáků. Už jenom postup do RF
svědčí o skvělé formě každého účastníka (postupuje vždy 24 nejlepších v dané věkové kategorii).
Zápolení navíc po oba dny ztěžovalo úporné horko, ale Václav vše s přehledem zvládl. Poděkování patří
nejenom jemu, ale celému týmu OVOV, který se obětavě stará o zdárný průběh celého projektu během
roku, včetně vrcholné události - RF.
sportovní komise 2. st.
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Nebesa vyslyšela mé prosby o příspěvek do zpravodaje a vypadá to, že se začíná blýskat na lepší časy.
Níže Vám předkládám první vlaštovičku a pevně věřím, že nezůstane sama. Držme jí tedy společně
palce…
(mn)

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

Mám ráda pohádky (a nemyslím moderní příběhy s nejasným koncem, ale českou klasickou
pohádku), protože do dnešní upospíchané doby přináší trochu klidu a pohody. Pokud jste na tom podobně,
jednu takovou pohádku tady pro Vás mám…
V Náchodském panství, vedle Ratibořického zámku, na kopečku nebo chcete-li na hoře (abychom
nepřeháněli spíš na hořičce), ležela kouzelná vesnička. Byla a možná stále ještě je plná pohádkových
bytostí. Nevěříte…?
Kapitola první - VODNÍCI Z HOŘIČEK
Samozřejmě mluvíme o vodních bytostech, oblečených do zeleného fraku, ze kterého neustále
kape voda, se slabostí pro zelenou barvu a keramické výrobky z pálené hlíny. No to by bylo ohledně
všeobecného popisu. A nyní co se týče specifických rysů Hořičských vodníků…
Jak jistě víte, na Hořičkách není a nikdy nebyl mlýn. Pro naše vodníky to znamenalo jediné a to, že
si museli místo mlynářů najít jiné přátele. Aby bylo jasno, o vodnících se většinou mluví, jako o zlých a
záludných stvořeních, ale na Hořičkách tomu bylo jinak. Zde žili lidé i vodníci v míru a pokoji. A to, že tu
nebyl mlýn, ani mlynář, nemohlo vodníkům v přátelení se s lidmi zabránit. Ptáte se, jak to? Nu v naší
vesničce bylo celkem sedm rybníků a v každém jeden vodník, který se staral o přilehlé domy.
Největší rybník byl v blízkosti hřbitova. Nyní zde stojí pošta s přilehlým parčíkem. V tomto
rybníku přebýval kupodivu nejmenší obecní vodník Ploutvička. Druhý rybník byl ve středu obce, na
návsi, kde byla původně truhlářská dílna pana Mertlíka. Tady sídlil vodník Truhlík a jeho vzteklý sumec
Tonda. V pořadí třetímu rybníku se říkalo Na Pořadové, v tom přebývala další Hořičská zvláštnost –
vodnice Jára se svými plotičkami. Jára se zamilovala do vodníka z nedaleké Litoboře a odstěhovala se
k němu. Další rybník byl pod starou poštou, dnes na jeho místě stojí bytový dům č.p. 40. To byl revír
vodníka Matyáše. V dolní části obce směrem k České Skalici byl rybník v místě kde je autodílna. Tam
hospodařil vodník Rudolf. A pod jeho správu patřil také rybník na druhé straně, ve směru ke Chlístovu
vedle č.p. 87.
Do současné doby se zachovaly dva rybníky. Menší rybník se nachází na rozhraní území Hořiček a
Chlístova. Větší je uprostřed Chlístova.
Všechny ostatní rybníky byly postupně zavezeny. Vodníci však chtěli na Hořičkách zůstat. A tak
se stáhli právě do Chlístovského rybníka a s lidmi spolupracovali dál.
Později ale přišli lidé jiného smýšlení - lidé moderní. Vodníky odsoudili do role přízraků a při
čištění rybníka jim vyházeli jejich hrnečky i všechny ostatní věci do popelnic. To už bylo i na hodné
vodníky trochu moc! Posbírali vše, co jim ještě zbylo a odešli. Útržky jejich obleků a vlasů zůstaly dodnes
na březích Hořičských rybníků.
Ale přeci nevěříme na pohádky a tak těm zbytkům minulosti říkáme jednoduše – sítina rozkladitá.
Tak tedy vodníky už tady dnes bohužel nemáme, ale když se rozhlédneme pozorně kolem sebe nějakou
meluzínu, domovního skřítka, jezinku, čarodějnici, čertíka nebo dobrou vílu bychom objevit mohli.
Zajímá Vás, co se s nimi stalo? Pokud ano, můžeme je hledat společně. A možná je ta naše vesnička
kouzelná pořád.
Hana Smržová
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OBECNÍ HOSTINEC HOŘIČKY
VÁS ZVE OD 17.10. – 20.10. 2014

NA TRADIČNÍ POSVÍCENÍ
V SOBOTU TANEČEK, V PONDĚLÍ OD 15 HOD ZLATÁ HODINKA
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

KŘÍŽOVKA (minulé řešení: Matas, Hofman, Pacák)
Tajenka – občané Hořiček nebo místních částí (i v minulosti)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

A
B
C
D
E
F
G

Svisle
1 – obsah, zápor
2 – opak staré, MPZ Finska
3 – tajenka
4 – citoslovce, zkr. elektrických spojů, předložka
5 – Tisková agentura Sovětského svazu, NER
6 – truhlářská firma v Holešově, SPZ Rychnova
nad Kněžnou

10

11

Vodorovně
A – ruská řeka, náš zpěvák, rival,
SPZ Chrudimi
B – příjemné chvíle, chem. značka
kyslíku, cit rukou, předložka
C – ano (německy), neobutý, zkr.
traktorové stanice, dřívější metoda
konzervace automobilů, římsky 5
D – MPZ Španělska, úbor
sportovce, zkratka mezinárodní
kamionové dopravy, EAM
E – moje, MPZ Itálie, manželka
syna (pro rodiče), zakládá si na
něčem
F – chem. značka dusíku, tajenka,
úrodných míst v poušti
G – tajenka, zkratka komunistické
strany, zkratka České tiskové
kanceláře, spojka

7 – SH, tajenka, MPZ Švédska
8 – symbol absolutna, S, hospodářská usedlost na
západě USA
9 – roznašeč novin
10 – chemická značka uhlíku, tajenka
11 – hrob, „krev“ stromů
autor: Luděk Rudiš
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Komunální volby 2014
Volební období se s volebním obdobím sešlo, a tak připomínáme, že volby do obecního zastupitelstva
se konají dne 10.října 2014 (pátek) od 14:00 hod do 22:00 hod a 11.října 2014 (sobota) od 8:00 hod do
14:00 hod. Do svých schránek obdržíte kandidátní listiny a i při těchto volbách budou dvě (KDU-ČSL a
Sdružení nezávislých kandidátů). Místo konání voleb do zastupitelstva obce je již léta beze změny –
obřadní místnost v budově našeho obecního úřadu.

FEJETON POD ČAROU:
ČAS
V souvislosti s uspěchanou dobou klademe stále větší důraz na čas: za pět minut jede autobus, za chvíli
začínají zprávy, za půl hodiny je konec směny, přišel jsem pozdě na poštu, už mají zavřeno... Na
hodinkách nebo mobilech neustále kontrolujeme čas, abychom vše stihnuli, nic nepromeškali a
symbolická vteřinová ručička nad námi visí jako Damoklův meč.
V minulosti plynul čas nějak pomaleji, i jeho jednotky byly k lidem vlídnější. Den začínal zakokrháním
kohouta, doba pro vykonání práce se měřila počtem východů slunce nebo Jitřenky (vzpomeňte na
Nastěnku v Mrazíkovi). Velkorysejší jednotkou času byl dokonce počet období sucha nebo dešťů, kterou
často používali např. indiáni. Autobusy nejezdily (a pokud ano, tak velmi sporadicky) a doba potřebná
k dosažení České Skalice byla přímo úměrná délce kroku a fyzické kondici každého jedince. Když naše
babičky draly peří, tak byly limitovány pouze západem slunce nebo množstvím petroleje v petrolejce.
Zato dnes se všichni zaplétáme do osidel našich chronometrů. Běda, když zjistíme rozdíl mezi údajem
na nástěnných hodinách a naším mobilem. Pro jistotu se běžíme podívat ještě na hodiny do auta. Sakra! Je
20:10 nebo 20:12? Ordinace v růžové zahradě začíná za 10 nebo dokonce už za 8 minut?! Začíná se nás
zmocňovat schizofrenie a mozek je mučen palčivými otázkami. Které hodiny jdou dobře? Mohu se
spolehnout na baterie v elektrických hodinách? Nezpožďují se ty staré, poctivé hodiny na péro, které jsme
dostali jako svatební dar od bratra? Funguje automatická aktualizace času u mého mobilu nebo ne?
Spěcháme-li na autobus, otázka srovnávání času nabývá ještě většího významu, protože zdrojů informací
je více. Jaký čas asi ukazují hodiny řidiči v autobusu nebo na budově obecního úřadu? Ujede mi to?
No řekněte sami. Nebylo našim předkům lépe? Žádný spěch! Babička s dědečkem si došli na zastávku
na návsi s bohorovným klidem a s předstihem, dědeček pokouřil viržinko, babička diskrétně probrala
s paní Weitingerovou milostné avantýry paní Nachtigalové, hodinka utekla jako voda a autobus byl tu. Na
kutě se uléhalo se slepicemi, protože po západu slunce byla v chaloupkách tma jako v pytli. Nebyla
televize, počítače, internet ani Hořičský zpravodaj. Den měl svůj pevný řád, ovšem díky technickým
vymoženostem i panu Edisonovi jsme si tento řád dobrovolně změnili na neřád a čas získal zcela jiný
význam.
Nechci se rouhat, ale při pohledu na Křováky v televizním dokumentárním pořadu jim něco z jejich
života závidím. Jsou vnitřně šťastní, usměvaví, bez stresu a hlavně bez hodinek. Dívám se na ty svoje. No
těbůch – 0:53 hodin! Již brzy bude kokrhat kohout a na obloze se objeví Jitřenka. Tak to by se mi v době
petrolejek stát nemohlo. Každopádně, pokud jste dočetli až sem, tak to znamená, že jste mi věnovali svůj
čas a za to děkuji.
(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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