Dobrý den, vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vám s novým rokem popřála hodně zdraví, štěstí, lásky,
spokojenosti a zároveň Vám poděkovala za důvěru, kterou jste mi projevili ve volbách do
obecního zastupitelstva.
Vaše důvěra mě příjemně překvapila a zaskočila. Pro mě nečekaným výsledkem voleb
vyvstala otázka, jestli se mám svým předvolebním slibům věnovat na 100 %. Rozhodla jsem
se, že zkusím svoje sliby zrealizovat a zároveň nezklamat Vaši důvěru.
Jsem ráda, že konec roku, spojený s přebíráním úřadu, s tvorbou a schvalováním
rozpočtu na rok 2011 a zajišťováním zimní údržby, máme zdárně za sebou.
Je mi od začátku jasné, že bez pomoci Vás, lidí, občanů Horky, Hlíny, Silnic a
Mezihoří to nepůjde. Rozvoj a zvelebování obce záleží na každém z nás, na našem přístupu a
jednání. Proto bych chtěla poprosit o pomoc při zlepšování a zkvalitňování žití v našich
vesnicích. Myslím si, že každý námět a nápad stojí za projednání a každá kritika za
zamyšlení.
Právě držíte v ruce první číslo nového formátu našeho obecního zpravodaje. Doufáme,
že s ním budete spokojeni. Zpravodaj bude vycházet každé čtvrletí, případné příspěvky
občanů přijímáme na obecním úřadě.
Dana Dostálová

Obecní zastupitelstvo informuje:
Usnesení ustavujícího zasedání zastupitelstva Obce Horka, konaného dne 8. 11. 2010:
zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o výsledku voleb do zastupitelstva obce a složení
zákonem předepsaného slibu těmito členy zastupitelstva obce:
Dana Dostálová, Bc. Milan Pazourek, Milan Novotný, ing. Josef Zlesák, Mgr. Lenka
Budínská, Stanislav Jarý, ing. Vladimír Nepivoda, Petr Vacek, Jan Šindler
zastupitelstvo obce určilo jako ověřovatele zápisu Mgr. Lenku Budínskou a ing. Josefa
Zlesáka, zapisovatele Jitku Blatoňovou
zastupitelstvo obce volí podle § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve
znění pozdějších předpisů
1. starostu obce
–
Dana Dostálová, 4. 7. 1977, Horka 34
2. místostarostu obce –
Bc. Milan Pazourek, 19. 5. 1967, Hlína 18

zastupitelstvo obce volí předsedou kontrolního výboru ing. Josefa Zlesáka, předsedou
finančního výboru ing. Vladimíra Nepivodu a předsedou kulturně-sociální komise Danu
Dostálovou
zastupitelstvo obce stanovuje odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva
obce ve výši 280 Kč měsíčně /odměna bude poskytována od 9. 11. 2010/, odměnu za výkon
funkce místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 5.000 Kč měsíčně
/odměna bude poskytována od 9. 11. 2010/, odměnu za výkon funkce předsedy výboru a
člena výboru ve výši 280 Kč /odměna bude poskytována ode dne zvolení/
zastupitelstvo obce bere na vědomí žádost Ondřeje Šindlera o stavbu RD V Horce a vyjádří se
k ní na příštím zasedání
Usnesení č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva obce, které se konalo 29. 11. 2010
Přítomni: D.Dostálová, Bc. M. Pazourek, ing. J. Zlesák, P. Vacek, ing. V. Nepivoda, M.
Novotný, Mgr. L.Budínská, J. Šindler, S. Jarý
zastupitelstvo obce schvaluje
1. členy kontrolního výboru - pana Petra Vacka a pana ing. Josefa Horáka
2. členy kulturně sociální komise - paní Libuši Dvořákovou, paní Naděždu Kobosilovou, paní
Mgr. Janu Horákovou a paní Ivetu Špronglovou
3. návrh rozpočtu - příjmy 3.239.800 Kč a výdaje 3.239.800 Kč – vyrovnaný rozpočet
4. žádost ing. Ondřeje Šindlera o povolení stavby RD na PK p.p. č. 534 v k.ú. Horka u
Chrudimi
5. žádost Martina a Šárky Lacinových o povolení stavby RD na p.p.č. 30/1, p.p. 29, p.p. 27
a p.p. 26 v k.ú. Horka u Chrudimi
Usnesení č. 7 z veřejného zasedání zastupitelstva obce, které se konalo 15. 12. 2010
Přítomni: D. Dostálová, Bc. M. Pazourek, ing. J. Zlesák, P. Vacek, M. Novotný, Mgr.
Budínská, J. Šindler, S. Jarý
Omluveni: ing. V. Nepivoda
zastupitelstvo obce schvaluje
1. upravený rozpočet 2010 č. 3, příjmy klesly o 165,9 tis. Kč (pokles daňových příjmů) a
výdaje klesly o 3 691,5 tis. Kč (v rozpočtu započítány náklady na cyklostezku, která nebyla
realizována)
2. rozpočet na rok 2011 příjmy 3 239,8 tis. Kč a výdaje 3 119,8 tis. Kč (rozpočet je
přebytkový)
zastupitelstvo obce bere na vědomí
1. chladicí vitrína do prodejny je objednána, bude zažádáno o dotaci
2. na schůzi Mikroregionu byl schválen rozpočet na rok 2011
3. smlouvy na věcná břemena od společnosti ČEZ na přípojky el.energie vedoucí přes p.p.č.
519/5, 517/1, 725/22,725/66, 725/68, 43, 96/7, 96/8, 42/1 a pověřuje starostu podpisem
smluv
zastupitelstvo obce projednalo
1. dodatek ke smlouvě na pronájem st. pozemku č. 161 (čekárna Silnice) a bylo dohodnuto, že
bude zažádáno o prodej tohoto pozemku
zastupitelstvo obce pověřuje
1. starostu prověřit všechny místní komunikace v obci z hlediska omezení nebo zákazu vjezdu
2. zajištěním odvozu zničené vývěsky na Silnicích a ostříhání živého plotu k lepšímu výhledu
z důvodu bezpečnosti na křižovatce na Silnicích
Ke zpravodaji je přiloženo nové vládní nařížení o kontrole komínů v roce 2011.
Kulturně-sociální komise prosí občany, aby staré autolékárničky nevyhazovali, ale přinesli
je do konce ledna 2011 na obecní úřad. Budou využity pro humanitární účely nadací Adra.

Informace * Zajímavosti
Tři králové
„A hle, hvězda, kterou viděli na východě, šla před nimi, až se zastavila nad místem,
kde bylo dítě. Když spatřili hvězdu, zaradovali se velikou radostí. Vešli do domu a uviděli
dítě s Marií, jeho matkou; padli na zem, klaněli se mu a obětovali přinesené dary - zlato,
kadidlo a myrhu.“
(Mt 2,1-11)
Den sv. Tří králů patří mezi závěrečné svátky
Vánoc. Svátek Tří králů byl jednou z nejoblíbenějších
lidových oslav. Již ve středověku chodili o
Tříkrálovém dni chlapci s hvězdou a zpívali písně
s vánoční tématikou. V německých zemích je tento
zvyk stále živý a chlapcům se přezdívá hvězdní
zpěváčci.
Výklad významu příchodu králů a jejich darů
nebyl jednotný a časem se měnil. Podle jedněch
ztělesňovali králové třetí moc vědomí, která se po
přírodě a lidu přišla poklonit Ježíškovi. Podle dalších z mnohačetných názorů mohou mudrci
symbolizovat tři části v té době známého světa – Evropu, Asii a Afriku.
Počátkem ledna 2011 vyjdou do ulic koledníci
se zapečetěnými pokladničkami s logem Charity ČR. V
celostátním měřítku půjde již o jedenáctý ročník sbírky.
Výtěžek Tříkrálové sbírky je tradičně určen především
na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům,
matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně
potřebným skupinám lidí. Výtěžek pomůže zejména v
regionech, kde se sbírka koná. Přibližně desetina
výnosu sbírky je určena na humanitární pomoc do
zahraničí.
Přispět můžete také formou DMS: KOLEDA na
číslo 87777, cena DMS je 30 KČ. Za Vaše případné příspěvky předem děkujeme.

Vánoční koncert
Dne 12.12.2010 Klub seniorů Horka připravil pro milovníky dechovky již 4. adventní
koncert. Informace o koncertu byly včas jak v obecním rozhlasu, tak v tisku. Zájem z řad
místních občanů byl spíše malý, účast byla ponejvíce z řad rodičů, kteří si přijeli pro své děti.
Kdo se podívat přišel, prožil hezkou 3. neděli adventní s dechovým orchestrem ZUŠ
Chrast pod vedením pana učitele J.Švadlenky.
Ať nám krásné tóny předvedených skladeb zní hlavou i v roce 2011.
Za Klub seniorů L.D.

Informace * Zajímavosti
Výstava
V naší obci se ve dnech 3. – 4. prosince, pod záštitou místních seniorů, uskutečnila
výstava keramických výrobků horeckých žen a dětí. V již téměř vánoční atmosféře bylo
k vidění mnoho krásných věcí. Své výrobky nám zapůjčilo třicet vystavujících, kterým tímto
mnohokrát děkujeme.
Jsme potěšeni, že se na tuto výstavu přišlo podívat osmdesát našich spoluobčanů. Již
teď se těšíme na další společné akce.
Za Klub seniorů Anna Jará

SDH Horka
Konec roku a s ním docela plný kalendář akcí se nám vydařil. Vše o čem jsme Vás
informovali v minulém čísle
zpravodaje proběhlo podle
našich představ, a tak jsme
mohli závěr roku úspěšně
zhodnotit na valné hromadě,
a poté i neoficiálně na
"předsilvestru" v klubu "u
Buráka".
Začíná nový rok a i
my do něho vstupujeme se
spoustou plánů a předsevzetí.
Určitě budeme pokračovat ve
sportovní činnosti, ale to si
budeme muset ještě chvíli
počkat na lepší počasí. Na
únor pro Vás chystáme
tradiční HASIČSKÝ BÁL - a
to 4. 2. 2011. Hned měsíc na
to, 4. 3. 2011, se uskuteční MAŠKARNÍ PLES, zkusili jsme si ho už v loňském roce a byla to
opravdu vydařená akce. Na duben pak chystáme divadelní představení - pozvali jsme výjezdní
divadlo z Červeného Kostelce a můžete se těšit na představení Paměti Amorovy. Srdečně Vás
na všechny akce zveme a těšíme se na prima zábavu!
Ještě jednou všem čtenářům přejeme úspěšný rok 2011, spokojenost a hlavně zdraví!
SDH Horka
P.S.: pro trochu pobavení a pár nových informací se podívejte na
http://www.stream.cz/video/541965-sdh-horka a na http://www.stream.cz/video/541421sdh-horka, kde najdete prezentace naší činnosti od našeho člena Petra Burkoně ;)

Sport
Ping-pong
Chrastecká městská sportovní hala hostila v sobotu 18.12.2010 Žebříčkový turnaj ČR
staršího žactva ve stolním tenise.
Přes komplikace způsobené sněhovou nadílkou se do Chrasti dostavilo čtyřiadvacet
dívek a stejný počet chlapců, těch momentálně nejlepších z celé republiky, kteří poměřili své
síly v tomto krásném sportu.
Vítězkou dívčí kategorie se stala Kristýna Štefcová rodačka z Horky, jejíž jméno na
startovní listině přilákalo do dějiště turnaje spousty lidí, kteří slečnu Kristýnu osobně znají a
moc ji fandí. Chlapeckou kategorii ovládl David Reitšpies z SK DDM kotlářka Praha.
Pingpongová elita prožila v Chrasti příjemný sobotní den.
Martina Lacmanová, starostka města Chrast

Všechno nejlepší :)
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Horáček Jiří
Slavíková Eva
Čtrnáctý Pavel, Košina Josef, Kvasilová Ivana, Sochorová Eva
Nejtková Věra
Zlesáková Eliška

Recept
Bramborák s překvapením – recept nám dodala p. Jaroslava Nepivodová
Suroviny:
4 plátky vepřové kýty
4 velké brambory
2 stroužky česneku
špetka soli a mletého pepře
1 lžička sušené majoránky
Postup:
Plátky masa omyjeme, osušíme a z obou
stran naklepeme, osolíme, opepříme a
potřeme olejem. Naskládané na sebe je
uložíme do
chladničky.
Brambory
oškrábeme, jemně nastrouháme, přidáme
vejce, sůl, pepř, majoránku, utřený česnek
a promícháme. Vzniklé těsto zahustíme
moukou. Na rozpálený olej rozetřeme
slabou vrstvu bramborákového těsta o
trochu větší, než je plátek masa, položíme

1 vejce
4 – 6 lžic hladké mouky
olej na smažení a potření masa
1 stroužek česneku
Na zdobení: 2 rajčata, několik listů
kadeřavého hlávkového salátu
na ni plátek masa, přikryjeme druhou
vrstvou těsta tak, aby se obě po obvodu
úplně spojily. Pak zvolna bramborák
osmažíme z obou stran. Na papírovém
ubrousku necháme odsát přebytečný tuk,
na talíři obložíme dílky rajčat a listy salátu.
Stejným způsobem postupně připravíme
zbylé
tři
bramboráky.
Ozdobíme
v použitém oleji smahnutými tenkými
plátky česneku.

Rozhovor
Pan Bohumil Andr
Redakční rada našeho zpravodaje by novou formu obecního časopisu ráda okořenila
něčím novým. Rozhodli jsme se proto na těchto stránkách pravidelně trochu vyzpovídat
některé naše občany.
Jako s prvním jsme mluvili s panem Bohumilem Andrem, člověkem, který se zasadil o
vznik dobře fungujícího klubu seniorů, přivedl do naší obce charitu a také to byl právě on kdo
dal první podnět k vydávání obecního zpravodaje.
Pane Andre, je všeobečně známo, že za klubem
seniorů stojíte právě vy. Zajímalo by nás, co vás k jeho
založení vlastně vedlo.
Uvědomil jsem si, že třetina našich občanů je
důchodového věku a že tu pro ně přesto není žádná
organizovaná činnost. Obešli jsme tenkrát s manželkou
starší občany v Horce i okolních vesnicích a nápad se
okamžitě zalíbil.
Stanovy klubu seniorů jsme schválili na valné
hromadě v květnu roku 2001, kdy vyšlo i první číslo
našeho klubového časopisu. Od té doby je klub seniorů
funkční a v rámci vesnice pořádáme různé akce.
S klubem seniorů se věnujte také charitativní
činnosti. Můžete nám příbližit o co konkrétně se jedná?
S charitou jsme začali po povodních, tuším v roce
2002, kdy jsme navázali spolupráci s chrudimským
červeným křížem. Naše spolupráce trvala asi tři roky, pak od nás červený kříž již další dary
nechtěl přijímat, jelkož měli více věcí než dokázali upotřebit. Přišlo mi však škoda skončit se
zavedenou charitativní činností a tak jsme navázali kontakt s diakonií Broumov, se kterou
stále spolupracujeme.
V Horce se dělají dvě pravidelné sbírky ročně, ale když bylo potřeba pořádali jsme i
sbírky mimořádné.
O vznik našeho zpravodaje jste se zasadil také vy. Jakým směrem by se podle vás měl
ubírat?
Začali jsme vlastně v malém, cílem bylo, a tak by to myslím mělo i zůstat, informovat
místní lidi o dění v obci. Jde především o to, co lidi zajímá a o čem chtějí číst.
Děkuji vám a dovolte mi ještě závěrečnou otázku. Co z vaší bohaté činnosti vás
uspokojuje nejvíce?
Mým koníčkem je hlavně genealogie, které jsem se začal věnovat někdy kolem roku
1990. Shromaždování historických materiálů a pátrání po minulosti naší obce mě baví. Rád
bych zpracoval jakousi brožuru o horecké historii, o zdejších rodinách, domech atd. V hlavě
mám i jakési encyklopedické pojednání o Horce, to by však vyžadovalo mnoho času a
zapojenost spousty místních občanů.

Inzerce
Pokud budete mít zájem inzerovat v našem zpravodaji, zašlete prosím inzerát do
20.3.2011 na adresu jara.monika@seznam.cz, nebo jej doručte na obecní úřad.

Bistro u Jarušky a obchod potravin Horka nabízí své služby:
otevřeno denně včetně víkendů
- možnosti rodinných oslav, školení, večírky,…kapacita 25 osob
- domácí česká kuchyně, točené pivo
- plánované akce: únor: „Valentýnský tatarák“
březen: Domácí zabíjačka

Kadeřnictví a cvičení na rekondičních a rehabilitačních
stolech
Ilona Slavíková – 777949221
Děkuji zákazníkům za přízeň a těším se na Vás i v roce 2011

Z obecního achivu

Úsměv, prosím :)
Nový rok
Zuzana Kopecká
Nesu vám, lidičky, nesu vám novinu.
Starý rok překročil osudnou hodinu.
Nesu vám, lidičky, nesu vám vzkaz.
Že ten rok letošní začíná včas.

Přání
Po celý nový rok vinšujeme vám
nastokrát teplé slunce nad domovem,
pohodu a dobro kolem. A co víc vám
můžem přát? Aby štěstí, zdraví bylo
akorát!

Pranostiky
Odvěkou touhou lidí bylo předpovídat počasí. Jeho změny se snažili vypátrat
trpělivým pozorováním zákonitostí přírodních jevů. V tomto snažení tkví kořeny pranostik a
předpovědí.
Na Tři krále – zima stále (6.1.)
Tři králové mosty staví, nebo je boří.
Na Hromnice musí skřivánek vrznout, i
kdyby měl zmrznout (2. 2.)
Svítí-li slunce na Hromnice, bude zimy o
šest neděl více.
Na Hromnice jasná noc - bude ještě mrazu
moc.

Na Hromnice chumelice, netrvá pak zima
více.
Únor bílý - pole sílí.
Jestli únor honí mraky, staví březen
sněhuláky.
Březnové slunce má krátké ruce.
O svaté Veronice bývá čvachtanice (7.2.)

Co přinesl prosinec?
V prosinci jsme za velikého větru vypouštěli balónky s přáním pro Ježíška. Několik
balónků uvízlo v elektrickém vedení, ale věříme, že i tak byla všechna dětská přáníčka
vyplněna.
V neděli 19.12. v podvečer jsme se v hojném počtu sešli na kopci u naší kapličky, kde
jsme se v předvánočním shonu na chvilku zastavili. Zaposlouchali jsme se do vánočních
koled, při kterých vystoupily horecké děti z Divadélka při oživlém Betlémě. Atmosféra byla
vskutku vánoční a výkony dětských herců obdivuhodné. Děkujeme všem dětským hercům za
vynikající výkony a dále děkujeme všem těm, kteří nám pomohli.
Co nás v novém roce čeká?
Na měsíc březen je opět naplánován tradiční dětský karneval, takže s chutí do přípravy
masky!
Děti z Divadélka připravují novou pohádku, která se jmenuje Taneček přes dvě pekla.
Předpokládaná premiéra by mohla být v červnu, ale do této chvíle nás čeká ještě spousta práce
a nacvičování. Tak děti s chutí do práce.
J+ M + D + I
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