Krásné slunečné dny, vážení spoluobčané,
víte, poslední dobou jsem neslyšela žádné dobré zprávy, víceméně samé špatné – lidé
nemají práci, dolehla na nás ekonomická krize, nepokoje v Libyi a o katastrofě v Japonsku ani
nemluvím.
Teď ale je jaro a s jarem přichází sluníčko a začnou se objevovat lepší zprávy a kolem
nás bude více optimismu i radostí, smíchu a bude květen – měsíc lásky…
Nedávno jsem četla odpověď na otázku. Co činí člověka člověkem?
Není to majetek, nýbrž schopnost odpustit, vrátit se ze špatné cesty na tu správnou, říci
děkuji, pochválit druhého, zkrátka být tu pro druhé a nevidět jen sám sebe. Vždyť co jiného
po nás zbude než to, co dobrého jsme udělali pro druhé? Každé ráno máme po zazvonění
budíku úplně novou příležitost udělat v čase, který nám byl dán, co chceme. A po celý zbytek
života budeme tento dar dostávat znovu a znovu.
Tahle odpověď mě zaujala a chtěla jsem se s Vámi o ni podělit.
Mě osobně například mrzí, že se někteří mohou sebevíc snažit, aby prostředí kolem
nás bylo hezké a příjemné, ale netrvá to ani několik hodin a pár jedinců vše zničí a vrátí vaši
snahu zpátky na začátek.
Zatím mám optimismu dostatek a věřím, že se podaří čas prodloužit z několika hodin
na dny a ze dnů na týdny a z týdnů … až si nakonec zvykneme a už vůbec nás nikoho
nenapadne zahodit odpad jinam, než tam, kam patří, tedy do odpadkového koše nebo
kontejneru. To bych nám všem moc přála.
A také nám všem přeji krásné jaro, plné sluníčka a optimismu, veselé velikonoce a
hezký začátek léta.
Dana Dostálová

Obecní zastupitelstvo informuje:
Usnesení č. 1 z veřejného zasedání zastupitelstva obce, které se konalo 17. 1. 2011:
Přítomni: D. Dostálová, Bc. M. Pazourek, P. Vacek, ing. J. Zlesák, ing. V. Nepivoda, S. Jarý,
J. Šindler, M. Novotný
Omluveni: Mgr. L. Budínská
zastupitelstvo obce bere na vědomí

zprávu starosty o odkoupení pozemku st. č. 161, na kterém stojí čekárna na Silnicích,
pozemek nelze koupit od Lesů ČR (historický majetek církve)
informaci o tříkrálové sbírce, letos bylo vybráno 6.751 Kč
informaci o čištění komínů v roce 2011
na hřbitově byly odcizeny dvě popelnice
zastupitelstvo obce schvaluje
upravený rozpočet č. 4/2010 (příjmy 282,8 tis. Kč, výdaje 180,6 tis. Kč)
vyhlášku o místních poplatcích poplatcích č. 1/2011
vyhlášku o odpadech č. 2/2011
placenou inzerci v místním zpravodaji pro cizí firmy za poplatek 100 Kč
vstup do Mikroregionu Centrum Železných hor (70 Kč na občana)
zastupitelstvo obce pověřuje
starostu podpisem smlouvy s ČEZ Distribuce, a.s. o smlouvě budoucí o věcném
břemeni přes p.p č. 726/1 v Mezihoří (kabelová přípojka pro p. p. 272)
Usnesení č. 2 z veřejného zasedání zastupitelstva obce, které se konalo 28. 3. 2011:
Přítomni: D. Dostálová, S. Jarý, ing. Nepivoda V., Mgr. Budínská, M. Novotný, J. Šindler, P.
Vacek, ing. Zlesák
Omluveni: Bc. M. Pazourek
zastupitelstvo obce bere na vědomí
informace o opravě silnice Chrast – Louka
informaci o stavbě chodníku podél silnice II.třídy 355
žádosti o dotace
vyřešení přípojek elektrické energie do požární zbrojnice a kapličky v Horce
opravu kanálových vpustí v obci
plánovanou vodní nádrž Hořička, vyjádření bude na dalším zasedání ZO
zastupitelstvo obce schvaluje
pronájem kontejnerů na plasty a sklo od TS Chrudim
nákup dvou námořních kontejnerů (6 m délka)
projednalo a schválilo závěrečný účet obce za rok 2010 a zprávu o výsledku
přezkoumání hospodaření obce Horka za rok 2010 a uzavírá vyjádřením - souhlas s
celoročním hospodařením, a to bez výhrad
příspěvek Městu Chrast ve výši 1000 Kč na nájemné v budově využívané Policií ČR
žádost o povolení stavby na st. p. 32 (souhlasíme za předpokladu, že upravený terén
kolem nové stavby bude shodný s niveletou rostlého terénu původní stavby, který s minimální
odchylkou kopíroval niveletu místní komunikace a za předpokladu, že veškerá demolice bude
odvezena z parcely a řešení odvodu srážkových vod, aby nepoškozovaly vedlejší stavbu)
žádost manželů Bočkových na prodej pozemku st.p. 128/3 a p.p.725/7 za odhadní cenu
v místě a čase obvyklou
žádost SÚS Hlinsko o skácení dvou třešní u silnice Horka Chrast a doporučuje
náhradní výsadbu
zastupitelstvo obce pověřuje
starostu zjištěním ceny elektrické přípojky do kapličky v Horce (vedení v zemi nebo
kabelem)
starostu zjištěním možnosti nátěru vlakové zastávky v Horce
starostu zjištěním majitele pozemku za Vackovou zahradou (kvůli možnosti
kompostování)
starostu zjištěním možnosti zákazu sečení trávy a řezání dřeva v neděli

Informace z obecního úřadu
Do konce roku 2010 se podařilo zažádat o tyto dotace ze zdrojů Pardubického kraje :
dotace na jednotky požární ochrany, dotace na opravu budovy obecního úřadu,
dotace na sport pro všechny
Za první čtvrtletí roku 2011 se zažádalo z prostředků Pardubického kraje :
dotace na vitrínu do obecní prodejny, dotace na čistopis územního plánu
U Ministerstva pro místní rozvoj bylo zažádáno o dotaci:
na opravu kaple sv.Anny v Horce a na opravu kapličky v Hlíně.
Samozřejmě těmito žádostmi nekončíme a budeme dále pokračovat v předkládání
žádostí a budeme doufat, že alespoň na některé dotace dosáhneme.

Kulturně sociální komise oznamuje
Vítání občánků
Teď na jaře začínáme s přípravou prostor pro vítání
občánků. Pokud byste měl někdo chuť nám s přípravou prostor
pomoci, každá ruka je vítána. Doufáme, že se vše podaří a po
20 letech znovu obnovíme tradici vítání občánků v Horce.
Podívejte se na staré fotografie,třeba se na nich poznáte.

Obědy Jányš
Nemáte čas a nebo chuť vařit?
Každý týden dostanete nabídku jídel na pět dní – od pondělí do pátku.
Polévka je jednotná pro každý jednotlivý den, ale je výběr ze tří hlavních jídel.
Cena za polévku a jedno hlavní jídlo je od 2.ledna 2011 pouze 58,-Kč včetně dopravy!
Podrobnosti o dodávkách až domů dostanete v klubu seniorů každé pondělí, nebo u
dodavatele na telefonním čísle 469 692 909.
Dodává firma JÁNYŠ, Hrochův Týnec.

Poděkování
Lubošovi Malinovi za mrznutí na traktoru při zimní údržbě cest a chodníků.
Panu Jarému za zimní a teď již i za jarní údržbu veřejných prostranství.
Panu Urbanovi za vzornou péči o hřbitov.
Rodině Doležalových za ostříhání ovocných stromů v obecním sadě.
Paní Havlíkové za odbornou péči o túje na veřejných prostranstvích.
Hasičům z Hlíny za opravu světel v Hlíně a na Silnicích.
Hasičům z Horky za opravu světel v Horce.

Panu Lipovému za ořezání lip u křížku a všem ostatním mužům, kteří ořezali lípy u
obecního úřadu.
Klukům Šimonovi, Filipovi a Petrovi za úklid okolo obecního úřadu a nátěr sloupů na
basketbalové koše.
Prostě děkuji všem, kteří nám pomáhají, byť jen dobrým slovem.

Informace * Zajímavosti
Velikonoce
Velikonoce jsou tradiční oslavou jara. V současné době se tento svátek v rodinách
traduje aspoň v minimální míře, tj. v podobě „obchůzky s pomlázkou po příbuzných či
známých. Velikonoce jsou nejvýznamnější svátky křesťanské církve, která je vnímá jako
památku na umučení a zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Velikonoce se slaví vždy po jarní
rovnodennosti, první neděli po jarním úplňku. Tímto způsobem stanovená neděle může být
mezi 22. březnem a 25. dubnem. Letos vychází na 24. dubna. Čas předvelikonočního půstu,
čas odříkání, trvá 40 dní. Tento Velký půst začíná Popeleční středou a trvá do Božího hodu
velikonočního, tedy Velikonoční neděle. V tomto čase vládlo omezování se v jídle, ale také ve
společenském životě (byly zakázané svatby, zpěv a zábavy).
Poslední týden před Velikonocemi – Pašijový týden.
Modré pondělí a Žluté úterý: v domě se uklízelo.
Škaredá středa: v tento den se nesměl nikdo na nikoho mračit, aby se nemračil po celý rok.
Zelený čtvrtek: v tento den by se mělo připravovat jídlo ze zelené zeleniny nebo bylin, aby byl
člověk po celý rok zdráv.
Velký pátek: den ukřižování Krista, den smutku. V tento den bylo zakázáno si něco půjčovat,
nesmělo se prát prádlo, bylo zakázáno hýbat se zemí (orat, sázet, kopat,....). Věřilo se, že se
země otevírá a vydává své poklady.
Bílá sobota: vzkříšení, zvony se vrací z Říma. Bývalo zvykem, že se doma uhasila všechna
ohniště.
Velikonoční neděle: den zmrtvýchvstání Krista, končí půst. V kostele se světily pokrmy
(beránek, mazanec, vejce, chleba, víno).
Velikonoční pondělí: k tomuto dni se váže dodnes živá tradice - „velikonoční pomlázka“ jako
symbol předávání síly, zdraví a svěžesti (omlazení).

Ping-pong
Na závěr roku 2010 se Týna Štefcová zúčastnila dvou turnajů pro nejlepších 24 hráčů
Česka. Mezi dorostenkami v Havířově obsadila 12 místo. Turnaj straších v Chrasti vyhrála.
První den roku 2011 odjela na týden trénovat do Rakouských Alp. Na konci ledna ji ve
Vídni čekal turnaj TOP 10 Evropy, kdy 10 nejlepších hráček Evropy se utká každý s každým.
Týna obsadila 8. místo, i přesto si ji zde vyhlédl trenér Rakouské reprezentace a pozval ji
trénovat do Linze, kam Týna nyní jezdí jednou za měsíc na týden.
Začátkem února hostil Hodonín mezinárodní turnaj, Týna obsadila třetí místo, ve
čtyřhře s parťačkou Denisou také skončily třetí. Konec února se Kristýnce příliš nevydařil, na
bodovacím turnaji mezi dorostenkami skončila mezi 12 a ve starších žákyních mezi osmi.
Březen byl již ve znamení Mistrovství ČR: v kat. dospělých, mezi ženami, obsadila
50. místo. V kategorii družstev dorostenek s Denisou byly třetí, v družstvech starších žákyň
získaly stříbro. Poslední víkend v březnu odehraje Týna závěrečný zápas extraligy žen a hned
poté, v něděli 27.3. - 14.4.2011 odlétá na stáž do čínského města Cheng du. Hned po návratu
odjíždí na mezinárodní turnaj do Rakouska a Francie. Domů a do školy se dostane na začátku
května.

Klub seniorů
Zájemci o klubovou činnost se scházejí pravidelně již desátým rokem každé pondělí
ve své klubovně. Pravidelně vydáváme svůj Zpravodaj, v březnu vyšlo už šedesáté číslo. 14.
března 2011 jsme měli jubilejní, již pětistou, pondělní schůzku, na které jsme si prohlédli alba
fotografií z našich akcí a historické fotografie z akcí v obci a také pobesedovali s oslavenci
narozenin.
V dubnu, květnu a červnu nás čekají ještě tyto akce:
18.dubna: Humanitární sbírka pro Diakonii Broumov od 15.00 do 19.00 hodin na
chodbě Obecního úřadu.
25.dubna: Tradiční pomlázka
28.dubna: Úklid pomníků 1.a 2.světové války, akce se koná od 9.00 hodin.
26.května: Zájezd do Českého Krumlova, závazné přihlášky bereme do konce dubna.
30.května: Výroční valná hromada
4.,11.,18.,25.května: Tradiční májové mše
11.-13.června: Výstava 10 let činnosti klubu seniorů

SDH Horka
Jaro už konečně dorazilo s plnou parádou a nám tak začíná nová soutěžní sezóna. To
znamená kolotoč tréninků a soutěží, okořeněný občas nějakou tou brigádičkou …
Ale hezky popořádku … První větší akcí v tomto roce bylo vyhledávání pohřešované
osoby koncem ledna, a tak jsme s dalšími okolními sbory a s policií prohledávali blízké okolí
naší obce. Vše dobře dopadlo, pohřešovaná paní byla včas a v pořádku nalezena u Miřetic.
Týden na to náš tradiční Hasičský bál – s bohatou účastí, kapelou Quatro a skvělou
atmosférou. V půlce února se sedmnáct našich členů odjelo „zimně soustředit“ do Věcova u
Nového Města na Moravě. Byl to krásně strávený víkend nejen na lyžích, navštívili jsme i
blízkou ekofarmu a celé si to pořádně užili. Pak následoval Maškarní bál , zahrál nám Mr, Big
z Rosic a i když tentokrát byla účast nic moc všichni kdo v maskách dorazili se pěkně
vyřádili! Také nám v obci dvakrát hořelo, jednou stráň u kapličky a pak suchá tráva u
hřbitova, naštěstí vše dobře dopadlo, ale je potřeba vzhledem k extrémnímu suchu jakékoliv
pálení maximálně omezit.
Až tento článek vyjde budeme mít za sebou divadelní představení „Paměti Amorovy“
divadelního souboru z Červeného Kostelce, v půlce dubna nás čeká sportovní soustředění se
spřáteleným sborem z Výsonína ve Svídnici a 28. 5. si vás dovolujeme pozvat na parket na
taneční zábavu s oblíbenou kapelou „Třetí cenová“.
Hezké jaro a žádné karamboly přeje SDH Horka

Poplatky ze psů a odpadu
Obec Horka dle vyhlášky vybírá poplatky ze psů a z odpadu.
Roční sazba poplatku za jednoho psa činí 50 Kč, za každého dalšího psa téhož majitele
činí roční sazba 100 Kč.
Roční sazba poplatku z odpadu činí 400 Kč za osobu, poplatek se snižuje na polovinu
důchodcům, kteří dovršili 75 let a dětem před dovršením čtyř let.
Roční sazba poplatků za rekreační objekt činí 400 Kč.
Poplatky jsou splatné do 31. 5. !!!!!!! Poplatky mohou být hrazeny v hotovosti do
pokladny OÚ Horka nebo bezhotovostním převodem na účet u KB Chrast č. 9329-531/0100,
jako variabilní symbol uveďte číslo domu.

Radioklub Horka
Radioklub Horka – OK1RKM vyhlašuje celoroční soutěž RP-rádiových posluchačů v
odposlechu radioamatérských stanic na všech pásmech krátkých a velmi krátkých vln a v
navazování rádiových spojení s nimi - Horecký OK-maraton 2011.
Podrobnější informace každé pondělí od 17.00 v klubovně. Úplné znění podmínek
uveřejněno na webových stránkách obce v rubrice Radioklub.

Všechno nejlepší :)
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Houžvička Jiří, Pilařová Alena
Novotná Zdeňka
Mokříž Petr
Čech František
Batelková Hana, Satrapová Jarmila
Andr Bohumil, Andrová Věra
Řeháková Marie
Čechová Marie

Recept
Kuřecí závitky - recept nám dodala p. Věra Vacková
Vezmeme asi 20 dkg kuřecích prsou, rozkrojíme na řízky a přes mikroten naklepeme.
Maso se osolí, opepří a přidá se trocha podravky.
Prsa se naplní plátky sýra, šunky, kouskem hermelínu, červenou paprikou a
nakrájenými žampióny. Pevně se stočí do závitků, které se obalí v mouce, vejcích a
strouhance. Pozvolna se smaží v oleji dozlatova. Nakonec se dají do pekáčku a nechají se
dopéct v troubě.
Je to dobré s bramborem a salátem.

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
tel.: 777949221

Rozhovor
Pan Vladimír Feix
Tentokrát jsme pro vás připravili rozhovor s panem Vladimírem Feixem, rodákem
z naší obce a generálním ředitelem společností Český porcelán z Dubí.
Pane Feixi, mohl byste nám přiblížit svou práci?
Přiblížit mou práci v porcelánce, kterou vykonávám a jako řemeslo a profesi ji mám
rád, to je velmi široký pojem, který nelze v krátkosti vůbec popsat.
V roce 1947 jsem v této porcelánce nastoupil do učení. Je nutno podotknout, že po
odsunu Němců a po osídlení území Čechy nebyl
velký problém rozjet závody jak v textilních,
strojírenských, sklářských i jiných továrnách,
neboť tyto provozy v tehdejším protektorátu
existovaly. Mezi Čechy však nebyl jediný
odborník na porcelán, neboť prvorepublikové
porcelánky se nacházely pouze v tzv. sudetském
pohraničí, tj. na teplicku a karlovarsku. Proto
také v té době nebyly dvě třetiny porcelánek
vůbec uvedeny do provozu.
V roce 1953 jsem narukoval na vojnu k
letectvu a že jsem vojnu měl rád a dělal ji poctivě, o tom svědčí i má hodnost plukovníka v
záloze, kdy jsem ještě před pěti lety byl na vojenském cvičení. Po vojně jsem se vrátil do
porcelánky do funkce vedoucího výroby a od roku 1971 jsem nepřetržitě ředitelem v
porcelánce v Dubí.
Ze čtrnácti porcelánek, které byly po sametové revoluci privatizovány jsme dosud
jediní, kteří neprošli úpadkem či insolvencí. Co vyrábíme, jak to vyrábíme a v jakém prostředí
to vyrábíme, to mohou snad nejlépe posoudit moji rodáci z Horky, které jsem zde již jako
autobusový zájezd dvakrát a rád přijal, díky šéfovi horeckých rodáků dr. Bohumilu Androvi,
který zájezd zorganizoval.
Děkuji vám. Moje druhá otázka se týká naší obce a vašeho vztahu k ní.
Když slyším název obce Horka, vrátím se o sedm desítek let do svého raného mládí a
vzpomínám na obecnou školu "na kopci", na "Švehlovy sady", na ochotnické divadlo, kde
jsem hrál trpaslíka, na rybník ve vsi, na všechny spolužáky, učitele pana Roztočila, paní
učitelku Sládkovou, ředitele pana Macka a mnoho dalších.
Ať je člověk kdekoli a dělá cokoli, když slyší název místa, kde žil ve svém mládí,
musí alespoň na chvíli zastavit proud svých myšlenek a v paměti se vrátit tam, kde mu bylo
dobře, kde vyrůstal a kde se utvářela jeho osobnost. To byla a vždy pro mne bude obec Horka,
moje obec, do které se rád vracím, které se snažím, když mne potřebuje, pomoci a hlavně, ve
které se cítím rodákem. To je mé krátké vyznání k mé rodné obci, v mém věku k obci na
kterou pokud budu žít, nikdy nezapomenu.
A co bych vzkázal občanům obce Horka? Jsem a vždy budu jeden z Vás. V Horce
mám své příbuzné, v Horce žijí mí spoluobčané. Horka je a bude můj první domov.

Poděkování
Základní škola Chrast děkuje Horce za příspěvek 30 000,-Kč, věnovaný na provoz a
vybavení, za který škola nakoupí výškově stavitelné lavice a židle do budoucího 6. ročníku.

ÚSMĚV, PROSÍM
Karneval
V neděli 27. března jsme mohli v Horce vidět překrásné masky, za kterými se ukrývaly
rozjařené dětské obličeje. Děti si na karnevale zasoutěžily i zatancovaly, vyhrály spoustu
zajímavých cen a to nejen při tradiční tombole. Karneval se velmi vydařil a budeme se těšit
na příští rok.
Divadélko horeckých dětí
Všechny děti z Divadélka pilně nacvičují novou pohádku. Scházíme se dvakrát týdně a
to ve čtvrtek s menšími herci a v neděli se staršími. Pokud se nám to podaří, premiéra nové
pohádky by mohla být začátkem léta, nebo koncem léta? Nechte se překvapit. Odměnou za
práci bude dětem jarní výlet autobusem do Prahy.

Kuličkiáda
S jarem přichází všechno pěkné a příjemné, na co v mrazivých dnech všichni čekáme
– hřejivé sluneční paprsky, probouzející se příroda a s tím i příjemnější nálada. Můžete se také
těšit na kuličkiádu, která v tomto jarním období určitě bude. Kdy a kde, to se dozvíte místním
rozhlasem.
Děti vám to řeknou
Zeptali jsme se horeckých dětí, co by chtěly v naší obci zlepšit a co jim tady schází.
Odpovědi byly zajímavé a věříme, že se nad nimi zamyslí i naši zastupitelé.
Velký problém viděly děti ve velmi špatném stavu hlavní silnice do Chrasti a
samozřejmě scházející cykostezce, po které by mohly bezpečně jezdit na kolečkových
bruslích, kole nebo se jen tak procházet a nebát se, že je srazí nějaké auto.
Téměř všem dětem schází v letních měsících možnost koupání. Sportovcům chybí na
betonovém hřišti na kopci ochranná síť na okno u vchodu do tělocvičny, také síť kolem zdi
tohoto hřiště a hlavně basketbalové koše. Mohla by se zlepšit i vybavenost tělocvičny.
Velmi chválihodné bylo od našich dětí to, že se samy chtějí podílet na zlepšování
prostředí v naší obci. Například Petr, Šimon a Filip by rádi pomohli s natíráním trubek pro
basketbalové koše, s údržbou dětského hřiště a s vyčištěním svahu na kopci s možností
zimního bobování, či sáňkování. Rádi by pomohli i s čištěním našeho“koupaliště“. Můžeme
být rádi, že tady máme tak nadšené a pracovité děti. A toho by se mělo určitě využít!
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