Krásné letní dny, vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vám na úvod popřála krásné slunečné léto a (pokud jste na ni ještě
nebyli) pohodovou dovolenou, prožitou dle Vašich představ. Těm z Vás, kteří se již vrátili
přeji, aby jim nově načerpaná pohoda a energie vydržela co nejdéle. Dětem přeji báječný
zbytek prázdnin, plný dobrodružství a nezapomenutelných zážitků. A hlavně Vám přeji,
abyste se z prázdninových a dovolenkových cest, v pořádku a ve zdraví vrátili zpátky domů.
Chtěla bych Vám napsat několik informací z obecního úřadu.
Po spoustě peripetií a nejasných informací zdali se úseky silnice II/355 Horka-Chrast a Hlína
–Dřeveš opravovat budou či ne, tak poslední zpráva je, že se bude opravovat jen úsek Horka –
Chrast a to z důvodu nedostatku finančních prostředků. Já jsem ráda alespoň za tento úsek.
Vím, že občany Hlíny tato informace moc nepotěší, ale projekt na opravu je zpracován a
záleží pouze na finančních možnostech Pardubického kraje.
Vzhledem k možnosti, že silnice se opravovat bude, si musela obec Horka pospíšit a začít co
nejrychleji jednat ohledně zamýšlené stavby chodníku směrem na Chrast. Vyšli jsme tedy
v jednání se Správou a údržbou silnic Pardubického kraje a dohodli jsme, že se při opravě
silnice provedou první práce na stavbě chodníku směrem na Chrast. Budou osazeny
obrubníky, vodící pásky a bude provedeno odvodnění chodníku. Myslím, že toto řešení bylo
jediné možné vzhledem k projektu kanalizace chodníku, kde je dle rozhodnutí SÚS navržen
překop silnice. Nedovedu si představit, že by nám SÚS dovolila až následně provést překop
nově opravené silnice.
Byly opraveny rozbité kanálové vpusti a provedena oprava krytu studny, které byly
životu nebezpečné, upřímně jsem si oddychla, když jsem viděla děti, jak na novém krytu
studny stojí a trhají třešně.
Doufám, že budete mít stejně velkou radost, jako jsem měla já, když jsem zjistila, že
naše žádost na Ministerstvo pro místní rozvoj o dotaci na venkovní opravy kaple sv. Anny
v Horce a na opravu střechy na kapličce v Hlíně, která je opravdu ve špatném stavu, byla
úspěšná. Do konce října by tedy Horecká dominanta měla dostat nový kabát a kaplička
v Hlíně novou střechu. Byla nám také poskytnuta dotace z Pardubického kraje na opravu
budovy obecního úřadu, kde bude zavedeno topení do knihovny, dále se bude opravovat
sociální zařízení v budově úřadu.
Arnošt Lustig řekl: „Člověk potřebuje pořád vnímat něco krásného kolem sebe a
v sobě. Potom potřebuje vědět, že to, co dělá, má nějaký smysl.“
Tak nám přeji, abychom si každý den našli chvilku na to vnímat to hezké kolem nás a
naše práce měla vždycky smysl.
Dana Dostálová

Obecní zastupitelstvo informuje:
Usnesení č. 3 z veřejného zasedání zastupitelstva obce, které se konalo 7. 5. 2011:
Přítomni: D. Dostálová, Bc. M. Pazourek, Ing. J. Zlesák, P. Vacek, Mgr. Budínská, J. Šindler,
Ing.V.Nepivoda
Omluveni: M.Novotný, S.Jarý
zastupitelstvo obce bere na vědomí
stanovisko k záměru vodní nádrže Hořička
do kapličky byla zavedena elektrická přípojka
žádost o odkoupení části pozemkové parcely 477/31 a navrhuje přesné zaměření této
části, z předložených nákresů není dostatečně patrné, o kterou část se jedná
zastupitelstvo obce schvaluje
žádost manželů Bočkových na prodej pozemku st.p. 128/3 a p.p.725/7 za odhadní cenu
v místě a čase obvyklou
smlouvy na dotace od Pardubického kraje :
na jednotky požární ochrany ve výši 120.000 Kč
na sport pro všechny
ve výši
8.000 Kč
na čistopis územního plánu ve výši 98.100 Kč
na opravu budovy ob.úřadu ve výši 100.000 Kč
na vitrínu do ob.prodejny
ve výši 28.000 Kč
zastupitelstvo obce pověřuje
starostu zasláním dopisu manželům Sochorovým ohledně volného pobíhání psů
starostu zajištěním úklidu a údržby autobusové čekárny v Hlíně
starostu obce jednáním s realitní kanceláří HYPOINVEST CS s.r.o. Praha o spáleništi
po RD č.p. 22 v Hlíně

Kulturně sociální komise oznamuje
Pro naše děti připravujeme soutěž v jízdě zručnosti na jízdních kolech. O termínu této
akce budete včas informováni.
Dále také pokračujeme s přípravami místnosti pro vítání občánků, během srpna bude
zavedeno do místnosti plynové topení a snad už na podzim bychom mohli naše nové občánky
v Horce přivítat.

Poděkování
Děkuji všem, kteří se podíleli na úpravě tújí na veřejných prostranstvích hlavně p.
Havlíkové, p. Dostálovi, p. Jarému a p. Zdražilové. Výsledek je podle mého názoru super.
Děkuji M. Pěgřimočovi za vzornou péči o veřejná prostranství.
Panu Rožkovi za finanční dar na údržbu veřejné zeleně v obci.
Děkuji členům hasičské jednotky za pomoc při dohašování a likvidaci požáru v Boru u
Skutče.
Děkuji všem, kteří se v Hlíně podíleli na úklidu u kontejnerů.

Upozornění
Situace ohledně nepořádku kolem obecního úřadu se bohužel stále nezlepšuje, naopak
spíše zhoršuje. Budeme ji tedy muset řešit jiným způsobem než pouhou domluvou místní
mládeži.

Informace * Zajímavosti
Ping-pong
Naše ping - pongová naděje Kristýna Štefcová válí.
Koncem května se zúčastnila Mistrovství ČR ve Vlašimi, kde obsadila 2.místo
v singles,1.místo v double hře a 1.místo v mixech.
Od 15.7.2011 do 24.7.2011 reprezentovala Kristýna Českou republiku na Mistrovství
Evropy Junior & Cadet v ruské Kazani a reprezentovala ji perfektně!
Vybojovala nádherné 5.-8. místo v jednotlivcích. Při účasti 250 starších žákyň z celé
Evropy je to velký úspěch. Se svojí spoluhráčkou D.Hoškovou obsadili také krásné 5. – 8.
místo ve čtyřhře, ve smíšené čtyřhře obsadili spolu s D. Reitšpiesem 9.-16. místo a
v družstvech se české kadetky umístily na 8. místě.
Výsledky, rozhovory a záběry ze zápasů najdete na internetových stránkách České
ping - pongové asociace – www.ping-pong.cz.
Výsledky jsou to obdivuhodné a přejeme Týně, aby dál takhle válela, hodně dalších
sportovních úspěchů a hlavně hodně zdraví.

SDH Horka
V roce 2008 nabralo SDH v Horce u Chrudimi druhý dech a obnovilo po 20. letech
svou aktivní činnost. Dnes už jen vzpomínáme, jak jsme před třemi lety startovali na své první
soutěži ve starých montérkách, v přílbách, jež měly téměř historickou hodnotu a s vybavením,
které jsme si z větší části museli zapůjčit. Od té doby jsme urazili pěkný kus cesty.
Dnes naše členská základna čítá 63 členů a na soutěžích nás reprezentují dvě družstva
mužů, jedno žen a dva týmy dětí. Zorganizovali
jsme řadu výletů, kulturních i sportovních akcí
a odpracovali stovky brigádnických hodin. Za
pomoci obce a sponzorů se nám podařilo
vybavit požární zbrojnici a vybudovat
sportovní areál se dvěma dlážděnými platy a
osvětlením pro noční soutěže. A to je téma, u
kterého se chci zastavit. Nová plata jsme
otestovali již na podzim 2010, kdy jsme měli tu
čest, a mohli jsme uspořádat historicky první
ligovou soutěž v naší obci. Ovšem osvětlení a
noční soutěž byl v tu dobu pouze nesplněný
sen. Nicméně jsme byli rozhodnuti, že následující sezónu „nočka“ určitě bude.

V průběhu jara vykouzlila převážně mužská část našeho sboru z vyřazeného materiálu
osvětlení, za které by se nemuselo stydět leckteré profesionální sportoviště. Teď už jen
naplánovat termín a hurá na to. A
ejhle – při pohledu do kalendáře nás
všechny zamrazilo. V létě to bude
rok, co nás, ač mlád a plný elánu,
navždy opustil náš člen a hlavně
kamarád Pepa Eliáš. Nebylo třeba
slov. Bylo jasné, že naše první
„nočka“ bude zároveň prvním
ročníkem Memoriálu Josefa Eliáše
v Horce.
A stalo se. Večer 9. 7. 2011
se za skvělého počasí na naše hřiště
začala sjíždět soutěžní družstva,
kamarádi a fandové požárního
sportu. Svou účastí nás potěšilo sedm ženských a sedmnáct mužských družstev. Váženým
hostem byla i Pepova rodina, která věnovala krásný putovní pohár a naprosto neplánovaně a
bez tréninku sestavila přímo na místě soutěžní družstvo. Soutěž se vydařila. Svým průběhem
byla atraktivní jak pro diváky, tak pro samotné soutěžící. Padly zde slušné časy, z nichž jeden
patřil i domácímu celku. Ale myslím, že tu noc nešlo jenom o to, kdo dosáhne lepšího času.
Jsem přesvědčena o tom, že se každý z nás alespoň na chvíli zamyslel nad tím, co je v životě
skutečně důležité a s pokorou vzkázal k nebi: „kamaráde, jsi tu s námi“.
Aneta Horáková

Prší u nás v Horce
V pátek 3. 6. 2011 se v Horce v hospodě "U kapličky" konal první ročník turnaje v
karetní hře "prší". Sešlo se přes třicet místních i přespolních nadšenců, byli mezi nimi jedinci
hrající tuto hru úplně poprvé, ale také ostřílení hráči, pravidelně jezdící na okolní turnaje
tohoto typu. Vlastně díky tomu, že Anna Jará a Marie Zdražilová se už pár turnajů zúčastnily,
přišly s myšlenkou uspořádat podobné klání i u nás, a za přispění pár místních lidiček se jim
podařilo myšlenku úspěšně uskutečnit.
Hrála se čtyři kola, na která si vždy každý hráč vylosoval místo u některého ze stolů
pro čtyři hráče. Každé kolo trvalo zhruba hodinku - takže se z turnaje stal opravdu podařený
večer! Protože pořadatelky zaznamenaly i zájemce z řad dětí školou povinných, rozhodly se
uspořádat i dětský turnaj a někdy v říjnu zopakovat i ten dospělácký, termíny budou včas
oznámeny.
A jak to vlastně vše dopadlo? Vyhrál Mirek Pošvář z Chrasti, druhé místo si odvezl do
Hlinska Pavel Severýn a o třetí místo se podělila domácí dvojice Tom Nepivoda a Monika
Jará. Sešly se i krásné ceny, protože každý hráč místo startovného donesl nějakou cenu, a pak
si je hráči od prvního místa vybírali.
Budeme se těšit na všechny, kteří se chtějí pobavit a zasoutěžit si v této oblíbené
karetní hře! Takže v říjnu "U kapličky"!
Monika Jará

LDT Balda
Letní dětský tábor Balda u Poličky se za posledních jedenáct let stal na prvních čtrnáct
prázdninových dní našim přechodným domovem. Možná se divíte, proč zrovna tenhle článek
píšeme do našich novin, když je to vlastně o nějakém dětském táboře... Tak se vám to
pokusím vysvětlit.
Tábor , vlastně spíš pořádající organizace má pořád nadpis LDT Chrast. Parta lidí,
která ho pořádá, se však za posledních zhruba 15 let pořádně pozměnila a když začnu u
vedoucích - máme tu zastoupenou Chrudim, Pardubice, pár okolních vesnic, z Chrasti máme
vedoucích pět a z Horky jsme se dopracovali tento rok na 17 kousků v řadách vedoucích,
instruktorů a vedení tábora! To je přibližně jedna třetina všech dospělých! Další téměř desítka
lidí dospěláků z naší vesnice
táborem jakoucí prošla a
pravidelně nás na Baldě
navštěvují! Pravda, někteří
už jako rodiče některých
našich táborníků... A tak
jsme se dostali k dětem...
Vzhledem k celkovému
počtu dětí jezdících s námi je to kolem 180 dětí
školního věku- to už ta
třetina nebude, ale i tak
jezdí nebo jezdila většina
našich dětí. Tradičně na náš
tábor přijíždí horečtí hasiči,
se kterýma si pravidelně
zasoutěžíme a rádi touto
cestou
poděkujeme
protože nikdy nepřijedou s
prázdnou a dovezou spoustu dárečků! Další poděkování patří Divadélku horeckých dětí - letos
za námi dorazili s pohádkou "Taneček přes dvě pekla" a potěšili celý tábor!
Letos jsme tábor pojali "po loupežnicku" a brázdili baldské hvozdy jako Lotrandové,
Zubejdy, Manky, Rumcajsové i Cipískové - prostě jsme se jako každý rok pěkně vyřádili! Už
teď se těšíme na další prázdniny a naši vlastně tak nějak "horeckou" Baldu!
MJ a spol

Všechno nejlepší :)
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Slavík Lubomír, Suchá Bohuslava, Machová Hana
Mrázková Jiřina, Urbanová Jarmila
Foršt Pavel
Boháč Jan
Šindler Jan, Cimburková Růžena
Machačová Irena, Licek Jaroslav, Zlesáková Libuše

Recept
Restované jahody se zakysanou smetanou - recept nám dodal Jiří „Burák“ Burkoň
Na 2 porce:
košíček čerstvých (kupovaných) jahod (hlavně ne kompot, to by byla kejda)
2 lžičky medu
1 vanilkový cukr
1 velká zakysaná smetana
lžíce másla
pár lístků máty
Postup:
Jahody omyjeme, jednu podélně překrojíme a dáme stranou (tu použijeme navrch
společně s mátou na ozdobení) zbylé jahody zbavíme stopky a nakrájíme podélně na čtvrtiny.
Smetanu malinko přisladíme moučkovým cukrem, opravdu jen málo! Nesmí to být moc.
Do pánve, dáme rozpustit máslo, přidáme med, cukr, necháme rozpustit a teď přidáme
to hlavní, jahody a za pomalého míchání chvilinku restujeme. Všechny jahody musí být
krásně obalené tou naší lahodnou omáčkou.
Do větších skleniček, pohárků, misek, může být i dezertní talíř ( prostě co se vám
příjde vhodné, já doporučuji sklo-krásně vyniknou barvy) dáme trochu smetany, pak jahody a
zase smetanu. Ozdobíme překrojenou jahodou a lístky máty, můžeme malinko pokapat
omáčkou a podáváme.
Je to lahodné a hlavně hrozně rychlé.
S přáním dobré chuti a hezkých slunečných dnů Burák J.

Inzerce

Kadeřnictví ILONA SLAVÍKOVÁ
Chrast
nabízí:
každé Úterý prodloužené cvičení na
stolech Slender You
8:00 – 20:00
V Úterý navíc ke každému cvičení
vitamínový nápoj zdarma

Rozhovor
V letním čísle Vám přinášíme rozhovor s panem Sašou Pardubickým, který v naší
vesnici více než právem platí za člověka s neuvěřitelně šikovnýma rukama.
Pane Pardubický, Vy se zabýváte jemnou mechanikou. Mohl byste nám přiblížit, jak
jste se k této zajímavé práci vlastně dostal?
Víte, já si hraju vlastně celý život. Přiznám se, že nejdříve jsem tíhl spíš k motorismu.
V roce 1964 jsem dokonce zkonstruoval první motokáru v Československu. Stavěl jsem
motokáry, sekačky na trávu i auta.
Pak jsem ovšem dostal byt a tam se už to, co jsem dělal v rodinném domku ve sklepě,
dělat nedalo. Musel jsem si najít něco jiného a tak jsem začal s jemnou mechanikou. Nejdřív
to byla třeba bižuterie z různých materiálů, nebo drobné restaurátorské práce.
To byly začátky. A později?
V roce 1990 jsem spolu se svým zeťem založil firmu SPACO (Saša Pardubický a
company), která se zabývá právě jemnou mechanikou. Původním plánem bylo vyrábět strojky
na airbrush, z čehož ale nakonec pro malý zájem sešlo.
Vyrábíme například mikrovrtačky a jiná podobná zařízení, která dodáváme po celém
světě. Konkrétně mikrovrtačky nejvíce využívají zlatníci a šperkaři, ale vyráběli jsme
například i technologie do zubních laboratoří.
Na čem jste dělal nejraději? Na co ze své celoživotní práce jste nejvíce hrdý?
Na tohle vám nedokážu odpovědět. Všechno co jsem dělal, jsem dělal rád a můžu jen
doufat, že se to na mé práci také odráží.
Ale není projekt, na který bych vzpomínal nejradši, pro mě to byla pokaždé hra, kterou
jsem hrál rád. A všechno nové bylo zajímavé zase novým způsobem.

Pan Pardubický na fotografii z roku 1966

ÚSMĚV, PROSÍM
Premiéra pohádky Taneček přes dvě pekla se dětem skutečně vydařila. Sál hostince U
Kapličky se v neděli 19. června plně naplnil. Na scéně se rozzářily pekelné brány, ve kterých
se rojili čerti, ale i čertice. Všichni byli roztomilí, veselí a moc šikovní. Mezi čerty a čertice se
dostal i nafoukaný Kája Fousek, kterému nakonec z pekla pomohla pohledná čertice Mefistka.
A jelikož každá pohádka má dobrý konec, tak hádejte, jak dopadla naše pohádka?
Přinášíme vám z divadla i několik fotografií.

Odměnou všem dětem z Divadélka za
jejich pilné nacvičování nové pohádky byl
celodenní výlet do Prahy. V sobotu 4. června
jsme se brzy ráno vypravili s autobusem pana
Zemana do Prahy. V Praze jsme se nalodili na
parník, ze kterého jsme měli nádherný výhled a
zhruba po hodinové plavbě po Vltavě jsme dojeli
do ZOO v Troji. Tam jsme stihli zhlédnout
krmení a výcvik lachtanů a samozřejmě i
spoustu dalších zvířat. Odpoledne v ZOO velmi
rychle uběhlo a navečer jsme se všichni ve
zdraví a v plné spokojenosti navrátili zpět domů.
Tímto děkujeme obecnímu úřadu za
finanční podporu na dopravu pro tento výlet.
Jelikož jsou prázdniny v plném proudu a spousta dětí z Horky byla na LDT Balda u
Poličky, vypravili jsme se se zbytkem dětí z Divadélka na tábor, kde jsme si naši pohádku
zahráli v úplně jiném prostředí, než jsme zvyklí. Byli jsme uprostřed přírody, kde bylo
opravdu nádherně.
Děkujeme všem těm, kteří nám pomohli dopravit děti a kulisy na tábor.
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