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ZE ŽIVOTA OBCE
JÍDLO JE RADOST. Své by o tom mohli vyprávět
návštěvníci Hořičského předposvícení, kteří se zúčastnili
kulinářské rozcvičky před připravovaným tradičním
POSVÍCENÍM.
Svátek všech gurmánů organizuje hostinec na Hořičkách a
uskuteční se v sobotu 16. října a v neděli 17. října. Zájemci
již nyní mohou zasílat objednávky na POSVÍCENSKOU
KACHNU formou SMS na telefonní číslo 730 695 005 (pan
Miroslav Vavřena).
VIETNAM je stát v jihovýchodní Asii, který má více než 90 milionů
obyvatel. Zároveň to je i název cestopisné přednášky Luďka Rudiše, který
bude v pátek 15. 10. 2021 od 18 hodin v klubovně hasičské zbrojnice
na Hořičkách s pomocí videoprojekce vyprávět své zážitky z daleké cesty.
Těšit se můžete na vodní divadlo, podzemní chodby, společně navštívíte Ho Či Minovo město,
zátoku Ha Long i další zajímavosti. Poutavé chvíle lze zpříjemnit zajištěným občerstvením,
které jistě přijde vhod, protože program je přibližně na 2 hodiny. Grafická pozvánka je k
dispozici na našich internetových stránkách (část Aktuality) nebo na Facebooku.

KOTLÍKOVÉ DOTACE. S blížícím se zákazem používání starých,
neekologických kotlů jsou čím dál více aktivní instituce, které
zodpovídají např. za správnou a včasnou informovanost obyvatelstva.
Aktuálně nám byly doručeny materiály, které pro svou grafickou
náročnost nejsou vhodné do našeho zpravodaje, ale studovat je
můžete do aleluja na našich internetových stránkách
(část Aktuality). Naleznete v nich vysvětlení celé
problematiky, kontaktní údaje na bezplatnou
infolinku, postup při podávání žádosti apod.
Jasno Vám mohou pomoci udělat i informace v následujícím odkazu:
https://www.eon.cz/radce/vytapeni-a-vetrani/kotle-na-biomasu/co-jsou-to-emisni-tridy-kotlu-ak-cemu-jsou-dobre/
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PECHANEC INFORMUJE
Přijměte hodnocení akcí pořádaných v uplynulém období, a to přímo z ruky ředitele Obecně prospěšné
společnosti „Pechanec“ a přímého účastníka pana Luďka Rudiše.
V září se realizovaly dvě akce, které se obě vydařily. „Předposvícení aneb řízkobraní“ v sobotu 11.9.2021
přálo počasí, kdy se teploty pohybovaly i večer v příjemných 20-25 stupňů Celsia. Fantastické nasazení
našich žen, které si v předstihu připravily /obalily/ cca 180 vepřových a kuřecích řízků byl obdivuhodný a
polední nápor hladových byl pro všechny ženy, které smažily a vydávaly, přímo vysilující. Jelikož
připravené řízky začaly docházet, zkušené pracovnice operativně zajely do obchodu v Jaroměři pro další
maso, které musely opět dodatečně obalovat. Zkrátka všechny se od 11.hodin – celý den nezastavily.
Konečné skóre – skoro 300 porcí řízků s bramborovým salátem či chlebem dalo všem zabrat.
Všem těmto ženám dodatečně tímto způsobem děkuji. Samozřejmě děkuji všem, kteří přišli podpořit tuto
akci.
Druhá akce o týden později „Zájezd Sovinec“ se rovněž vydařil. Autobus se nám sice podařilo obsadit jen
ze 2/3, ale o to větší komfort měli účastníci zájezdu. Počasí nám jako obvykle přálo, i když jsem vzhledem
k předpovědi měl ještě ráno obavy. Návštěva jak galerie největšího betlému v životní velikosti na světě,
tak hradu neměla chybu.
Pozn. Prosincová akce v Kaplicích (pozn. redakce - slet čertů/krampusů viz zářijové vydání Hořičského
zpravodaje) je stále ve hvězdách. Sice mám předběžně přihlášeno několik lidí, ale ani pořadatelé ještě
nevědí zda bude nebo nebude.
Za Pechanec Luděk Rudiš
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

FEJETON POD ČAROU
PROTI GUSTU ŽÁDNÝ DIŠPUTÁT
V poslední době se společnost stále více rozděluje a přestává být tolerantní. Jednou za to může Covid a
skupina očkovaných v porovnání s notorickými odpírači, podruhé to jsou blížící se volby, potřetí
sportovní nebo náboženský fanatismus, ovšem ani jedno neprospívá žádné ze zúčastněných stran.
Pokud se nějakému muži líbí nosit pletený baret výrazné barvy zhotovený z chemlonu, nechť tak činí.
Zřejmě má pro to svůj důvod. Když se několikanásobná babička rozhodne podstoupit plastiku všech
viditelných i na první pohled neviditelných částí těla, jistě ji bude před domácím zrcadlem těšit bravurní
výkon plastických chirurgů a nechápající pohledy svého okolí bude velkoryse přehlížet. Vždyť si splnila
svůj sen. Voliči té či oné strany, hnutí nebo koalice by měli unést názory politického protivníka i volební
výsledek, aniž by vytrhali dnes už vzácné dlažební kostky a vydali se vyplenit nějakou vládní instituci či
provést defenestraci. V tom spočívá kouzlo i podstata tolerance.
Nestrhávejme tedy fešákovi slušivý módní doplněk, nevydávejme afektované skřeky při pohledu na
silikonovou babičku, nedělejme si s ní podlá selfíčka, neházejme po svých politických protivnících
Molotovovy koktejly ve snaze prosadit svůj názor. Ale samozřejmě i tolerance má své meze. Nelze
očekávat, že budeme módní ikoně aktivně shánět v e-shopech nedostatkový chemlon odstínu lila, zřejmě
nebudeme zakládat fanklub s názvem „Plastic grandma“ a pravděpodobně ani neomdlíme na
předvolebním mítinku nepreferované partaje jako pubertální dívky na koncertu Beatles.
Jedenácté přikázání by mohlo říkat: „Toleruj a bude ti tolerováno.“ Každému se může stát, že jednoho dne
vyrazí na nějaké sportovní derby, a vyražený zub by jistě nebyl tím, co od návštěvy zápasu očekával. Při
prohlídce duchovního stánku drtivá většina lidí preferuje klid a mír v duši, než kradmé pohledy do svého
nejbližšího okolí, zda duševně nevyrovnaný jedinec nepokládá papiňák s hřebíky pod kazatelnu. A
odpírači očkování? Házení sítí a násilná aplikace dávky skrz pletená oka také není řešením. Když
nezabírají odborné argumenty, třeba bude účinná statistika nebo smutné příklady z jejich okolí. V každém
případě je ale sympatická hláška vojína JUDr. Macháčka (hraje Boris Rösner) z filmu Černí baroni: „Tak
ty hovado a teď bych tě moh zastřelit tvou vlastní zbraní! Ale nemoh! Není nabitá. Nekalý živly totiž
munici nefasujou. Co kdyby tě přepad diverzant, nebo imperialistickej hrdlořez? My bysme se už nějak
domluvili, žádnej strach…“
(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 - 260 ks.
Výtisky jsou neprodejné a slouží k bezplatnému informování občanů.
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