Krásný nový rok 2012, vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vám na úvod prvního Horeckého zpravodaje roku 2012 popřála
pevné zdraví, pevné nervy, hodně štěstí, lásky, radosti, vzájemné úcty, tolerance a
porozumění.
Jsme zase o rok starší a možná moudřejší, ale jedno si myslím, že jsme určitě: čím dál
unavenější. Současnost na nás klade větší a větší nároky, hlavně na psychiku a peněženky.
Víte, být optimistou v dnešní době není jednoduché a podle vlastní zkušenosti vím, že
optimistů ubývá. Byla jsem optimista ohledně uklízení u obecního úřadu a zcela upřímně
potom, co jsem dnes viděla, už optimistou nejsem.
Nevím, na koho z nás můžu apelovat, ale je do nebe volající poničení lip u obecního
úřadu (záseky sekerkou nebo mačetou, pro ilustraci jsou zde i fotografie), nemám slov ani k
dalšímu ničení obecního, tedy našeho společného, majetku.
Vážíme si práce předchozích generací, práce našich předků a nakonec i vlastní práce?
Vychováváme naše děti, aby si vážili jeden druhého a práce druhých? Zřejmě ne dostatečně.
Nevím, koho z mé a starší generace by napadlo ničit
stromy, které tu už několik desítek let rostou a vytváří
příjemné a krásné prostředí pro nás pro všechny.
Zničené lavičky z dětského hřiště a vymlácené
palubky na pódiu zaplatíme a opravíme.
Kdo mi ale poradí, jak se opravují lípy?
Peníze, které budou stát opravy rozbitých věcí, se mohli jistě lépe využít. Bohužel!
To, že se naše mládež a děti nudí, víme. A oni zase moc dobře vědí, protože s nimi o
tom mluvím, že můžou kdykoli přijít s návrhem, co by se jim tak líbilo a bavilo, jako třeba
basketbalové koše minulý rok.
Když jsem je teď viděla na ledě hrát hokej a viděla jsem ty rezavé branky, napadlo
mě, že by stačila trocha práce, barvy, nové sítě a hned by to vypadalo lépe. Na jaře dát branky
na asfaltové hřiště a může se hrát hokej na inline bruslích celý zbytek roku.
Něco ničit je jednoduché, něco vytvořit už je těžší, ale nejtěžší zřejmě bude to
vytvořené uchovat a nezničit. A chuť něco vytvářet, když víte, že to bude zanedlouho
zničeno, není moc velká.
Má tedy nakonec vůbec smysl něco tvořit?
Jaké to u nás v Horce budeme mít, záleží jen a jen na nás.
Dana Dostálová

Obecní zastupitelstvo informuje:
Usnesení č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva obce, které se konalo 24. 11. 2011:
Přítomni: D. Dostálová, P. Vacek, Mgr. L. Budínská, S. Jarý, M. Novotný, J. Šindler,
Bc. M. Pazourek, ing. V. Nepivoda, ing. J. Zlesák
zastupitelstvo obce schvaluje
Technické služby Hlinsko jako novou firmu na svoz a likvidaci odpadů v katastru
obce Horka od 1.1. 2012 a pověřuje starostu podpisem nové smlouvy.
Návrh nové vyhlášky č. 3/2011 o odpadech – zvýšení poplatku z odpadu ze 400 Kč na
450 Kč od 1.1.2012.
Návrh rozpočtu na rok 2012 – příjmy 3.594,20 tis. Kč a výdaje 3.594,20 tis. Kč.
Záměr č. 2 o prodeji pozemků p.p. 725/50 a p.p. 725/51 v k.ú. Horka u Chrudimi
manželům Androvým, Horka 17.
Záměr č. 3 o odkoupení pozemku p.p. 385/2 v k.ú. Horka u Chrudimi od manželů
Andrových, Horka 17.
Vypsání výběrového řízení na projekt výstavby infrastruktury v lokalitě u hřbitova.
zastupitelstvo obce souhlasí
S umístěním el.přípojky k pozemku p.p. 270/2 p. Janeše v Mezihoří.
Usnesení č. 7 z veřejného zasedání zastupitelstva obce, které se konalo 12. 12. 2011:
Přítomni: D. Dostálová, Mgr. L. Budínská, S. Jarý, M. Novotný, J. Šindler, Bc. M. Pazourek,
ing. V. Nepivoda
Omluveni: ing. J. Zlesák, P. Vacek
zastupitelstvo obce schvaluje
Novou vyhlášku o odpadech č. 3/2011 – zvýšení poplatku z odpadu na 450 Kč.
Prodej pozemků p.p. 725/50 a 725/51 v k.ú. Horka u Chrudimi manželům Androvým,
Horka 17.
Odkoupení pozemku p.p. 385/2 v k.ú. Horka u Chrudimi od manželů Andrových,
Horka 17.
Rozpočet na rok 2012: příjmy 3.594,20 tis. Kč a výdaje 3.594,20 tis. Kč
Usnesení č. 1 z veřejného zasedání zastupitelstva obce, které se konalo 23. 1. 2011:
Přítomni: D. Dostálová, ing. J. Zlesák, ing. V. Nepivoda, S. Jarý, Mgr. L. Budínská, J.
Šindler, M. Novotný
Omluveni: Bc. M. Pazourek, P. Vacek
zastupitelstvo obce schvaluje
Upravený rozpočet č. 2/2011 (příjmy 838,3 tis. Kč, výdaje 2.392,4 tis. Kč).
Dohodu o partnerství k projektu technologické centrum a elektronická spisová služba.
Výběrového řízení na projekt „ZTV stavění u hřbitova“ – vybrána Projektová firma
BOGUAJ Stavební inženýrství, spol. s.r.o.
Dohodu o ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor v domě čp. 30 (hostinec)
dnem 31. 3. 2012
zastupitelstvo obce pověřuje
starostu jednáním s ing. Šejnohou ohledně modernizace silnice II/355 Silnice –
Dřeveš.

Krátké ohlédnutí za rokem 2011
Jack Welch řekl : „ŽIVOT JE MOŽNÉ PROŽÍVAT JEN SMĚREM VPŘED A
CHÁPAT JEN SMĚREM VZAD“ , tak si v bodech připomeňme co se v Horce událo
v roce 2011:
JARO:
obecní akce - obnova basketbalového hřiště, údržba tújí na návsi, oprava vchodové
části hřbitovní zdi, oprava krytů vpustí dešťové kanalizace a její čištění, oprava obecní
studny, oprava havarijního stavu v budově obecního úřadu, nová elektrická přípojka do kaple
sv.Anny a hasičárny
kulturní akce - dětský karneval, kuličkyáda, tradiční pálení čarodějnic, uctění památky
padlých ve 2. světové válce, kladením věnce
LÉTO:
obecní akce - zahájena oprava silnice II/355 Horka-Chrast a I.etapa stavby chodníku
Horka-Chrast, zahájeny opravy kaple sv. Anny v Horce
kulturní akce - turnaj v prší, výlet dětí do ZOO Praha, premiéra pohádky Taneček přes
dvě pekla, soutěž v jízdě zručnosti na jízdních kolech
PODZIM:
obecní akce – dokončení oprav kaple sv.Anny, II.etapa - dokončení chodníku,
schválení územního plánu obce Horka, nová střecha na kapličce v Hlíně, opravy v budově
obecního úřadu, vybudování části nové kanalizace v Hlíně
kulturní akce- drakiáda, kladení věnce k pomníku padlých v 1.světové válce
k 93.výročí vzniku samostatného Československého státu, ukládání broučků, turnaj v prší pro
děti i dospělé, keramika s Monikou, divadelní představení Amant
ZIMA:
obecní akce - došlo ke změně firmy na svoz odpadů, od 1.1.2012 vyvážejí veškerý
odpad Technické služby Hlinsko, proto se od 1.1.2012 popelnice vyvážejí každé pondělí
kulturní akce - rozsvěcení obecního vánočního stromu, vypouštění balónků s přáním
pro Ježíška, adventní koncert ZUŠ Chrast, tradiční Betlém.
Příjmy obce Horka v roce 2011 činily 4.220.334 Kč.
Výdaje obce Horka v roce 2011 činily 5.532.187 Kč.
V roce 2011 se na dotacích obci Horka podařilo získat 667.112 Kč
„Všechno má určenou chvíli a veškeré dění pod nebem svůj čas. Je čas rození i
čas umírání ….“
V průběhu roku 2011 nás navždy opustili naši spoluobčané :
pan Vítek Jaroslav (zemřel 19.3.2011), paní Hadrovská Jaroslava (zemřela
16.4.2011), paní Jonášová Jarmila (zemřela 26.4.2011), paní Zapletalová Marie (zemřela
12.7.2011), paní Zlesáková Libuše (zemřela 7.9.2011), pan Šindler Jan (zemřel
5.10.2011), paní Slavíková Drahomíra (zemřela 19.10.2011)
A také se nám v průběhu roku 2011 narodili noví občánci Horky :
Breiter Jindřich (narozen 14.4.2011), Rabas Jakub (narozen 9.5.2011), Burkoň
Jiří (narozen 16.9.2011), Kouba Jakub (narozen 16.12.2011)
Ve Tříkrálové sbírce se v roce 2011 v Horce vybralo 7.187 Kč, což je o 496 Kč více
než v roce 2010. Všem mnohokrát děkujeme.

Informace * Zajímavosti
SDH Horka na horách
Koncem ledna jsme strávili víkend v Josefově Dole v Jizerských horách. Odjížděli jsme
s mírnými obavami, neboť cíl naší cesty byl jen pár dní před odjezdem postižen sněhovou kalamitou a
také zůstal bez elektrického proudu. Naštěstí v den našeho příjezdu bylo již vše v pořádku a my se
mohli naplno věnovat zimním radovánkám.
Na své si zde přišel opravdu každý. Lyžaři a snowboardisté obsadili místní skvělou sjezdovku.
Sáňkaři si mohli vybírat, neboť sněhu bylo opravdu všude dost a milovníci zimních procházek si díky
slunečnému počasí mohli dovolit i delší túru.
Nejmenší účastníci, opojeni horským vzduchem,
spokojeně oddychovali ve svých kočárcích. Díky
tomu, že někteří z nás byli obdařeni hudebním
nadáním, jsme mohli oba dny zakončit příjemným
posezením s kytarou. Domů jsme se vrátili v dobré
náladě a natěšeni na další ročník.
V zimních měsících se ale nejen rekreujeme,
také se mimo jiné účastníme výročních schůzí
okolních sborů a na školeních probíhá teoretická
příprava členů SDH Horka na novou sezónu.
Také bychom Vás rádi srdečně pozvali na maškarní ples, který se bude konat dne 2.3.2012 na
sále v Hostinci u Kapličky. Hrát Vám bude Mr. Big.
SDH Horka

Keramika s Monikou
V neděli 4.3. od 14.00 hod. se na sále v Hostinci u Kapličky bude konat kurz keramiky
pod vedením Moniky Jaré. Přijďte si i vy něco vytvořit, ať už hrneček, talíř, nebo vlastní
umělecké dílko.

Hasiči Hlína
V roce 2001 se začala psát nová historie hasičského sboru v Hlíně. Sbor vstoupil do
obnovené České hasičské jednoty. Obměnilo se také vedení sboru. Starostou byl zvolen Josef
Košina, velitelem Milan Pazourek, jednatelem zůstal Milan Čermák a hospodářem Bohumil
Školník, který ze své funkce odstoupil v roce 2007, novým hospodářem byla zvolena Martina
Kosová.
V roce 2011 měl sbor 16 členů, z toho 6 trvale bydlících v obci a 10 chalupářů. Jedná
se o nejnižší počet členů sboru od roku 2000. Nejvíce členů (22) měl sbor v roce 2007.
Bohužel ještě téhož roku, krátce po sobě, v měsících duben až červen navždy opustili sbor 3
dlouholetí členové, konkrétně Josef Hromádko, František Suchý st. a František Šotola st.
Činnost sboru je společenská a pracovní. Členové se podíleli na rekonstrukci hasičské
zbrojnice, ve které byla svépomocí a za finančního příspěvku obce vybudována společenská
místnost, vybudování technického přístavku za hasičskou zbrojnicí na uložení hasičského
vybavení a dřeva na topení. Sbor se dále podílel na zvelebování obce a to pravidelnou

údržbou veřejných prostranství (sekání zeleně, ořezávání stromů a údržbě veřejného
osvětlení). Bylo vybudováno a zabezpečeno hřiště vedle bývalé školy.
Členové sboru se aktivně podílí i na kulturním životě obce. Pořádají tradiční pálení
čarodějnic, organizují sportovní soutěže pro děti, nebo na závěr roku Silvestrovský ohňostroj.
Od roku 2007 se každoročně na začátku července pořádá „prázdninové grilování
vepříka“ a od roku 2010 je nejnověji založenou tradici zdobení a slavnostní rozsvěcení
Vánočního stromu.
Sbor nežije pouze prací a kulturou,
ale i sportovní činností. Mimo sportování při
dětském dni, posvícení apod., se členové sboru
věnují požárnímu sportu. V roce 2000 se sbor
zúčastnil soutěže ve Vrbatově Kostelci a umístění
na 6. místě bylo pro všechny velkým
překvapením. Další soutěže se sbor zúčastnil
v roce 2005 již jako řádný člen České hasičské
jednoty též ve Vrbatově Kostelci, kde se opět
umístil na 6. místě. Tímto výkonem se
kvalifikoval do nadstavbové soutěže „O pohár
starosty obce“ a 3. místo za oběma družstvy
Hlinska byl zatím největší sportovní úspěch sboru. V roce 2008 se sbor zúčastnil soutěže
v Horce u příležitosti 120. výročí založení hasičů v obci a na této soutěži se sbor umístil ve
druhé desítce. Následovala účast na soutěži ve Včelákově v roce 2010 a opět umístění na 6.
místě. V roce 2011 účast na soutěži v Podlažicích, tentokrát umístění na 9. místě.
Od roku 2000 jednotka obce zasahovala celkem u 28 událostí (4x u požáru, 12x u
dopravní nehody, 7x u technické pomoci, 4x u živelné pohromy a 1x záchrana osoby).
Za zmínku stojí několik zásahů: v roce 2002 nouzově přistálo ultralehké letadlo na
poli za domem č. p. 33, členové jednotky pomocí traktoru toto letadlo z pole vyprostili. Další
ze zásahů byl v roce 2003 rozsáhlý požár lesa podél železniční trati od Prosetína po Zaječice.
Kromě naší jednotky se hašení požáru zúčastnilo dalších 31 jednotek a 2 letadla. Na jaře 2008
jednotka hledala pohřešovaného chlapce mezi obcemi Žumberk a Smrček. Chlapec byl
v krátké době nalezen v pořádku a předán rodičům. V létě 2008 se přes Náš region přehnala
větrná smršť a členové jednotky se podíleli na odstraňování následků této smršti. V roce 2011
se jednotka spolu s dalšími 32 jednotkami podílela na likvidaci požáru skládky pneumatik
v Boru u Skutče.
Hasičský sbor Hlína
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Marvan Josef, Kocábková Věra
Pěgřimoč Miroslav, Jehličková Marie
Košinová Alenka
Kočí Miroslav, Doležal Petr, Michálková Miloslava
Müllerová Mária
Andrová Marie
Slavík Lubomír

Recept
Sladkokyselé brambory (od mé nezapomenutelné babičky)
Budeme potřebovat:
1kg brambor
4-5 ks velkých cibulí
3 lžíce sádla
3 lžíce cukru krystal
3 lžíce octu
½ malé lžičky soli
Postup:
Do hrnce dáme uvařit brambory ve slupce. V jiném hrnci usmažíme na sádle do
zlatova cibuli nakrájenou na kostičky. Uvařené oloupané brambory protlačíme sítkem, jako na
bramborový salát, do hrnce s cibulí. Brambory musí být horké, aby se rozpustil cukr. Přidáme
cukr, ocet, sůl a vše důkladně promícháme.
Brambory můžeme podávat ke všem masům, ale obzvláště skvěle se hodí k pečenému
skopovému na česneku.
Přeji dobrou chuť
Martin Lacina

Inzerce

Rozhovor
V prvním letošním čísle Vám přinášíme rozhovor s účastníky horecké „Apaluchy“,
což, jak většina z Vás jistě ví, jsou výpravy horeckých tatínků a dětí za dobrodružstvím.
Účastníkům jsme zaslali 3 otázky, na které Vám přinášíme odpovědi.
Kdy vlastně Apalucha v Horce vznikla?
První Apalucha se konala v Březnu 2009 a všichni dotazování tatínkové se shodli, že
se jednalo o společný nápad, který vznikl u piva. Svoji zásluhu prý mají také maminky, které
je popichovaly, že by o své děti tak dlouho sami nesvedli postarat.
Tatínkové ještě dodali, že teď jezdí na letní a zimní verzi a prý si je oni i děti obě
užívají stejně a do sytosti.
Co máte na těchto akcích nejraději?
Jirka: Tatínkové společně strávené chvíle v dobrém kolektivu se spoustou legrace a
zábavy a snad i trochou toho piva. Děti společné dovádění a tak trochu táborové pojetí celé
akce.
Pepa: Jednoznačně večerní besedy tatínků a noční stezky odvahy. Pak také
samozřejmě sportovní vyžití a hlavně tu pohodu.
Tom: To, že je dobrá parta a samozřejmě spousta legrace. Sportujeme, vymýšlíme
soutěže pro děti i tatínky a za to se každý večer odměníme příjemným posezením při kapce
dobrého moku a našich kulinářských výtvorech. A úplně nejlepší je samozřejmě nadšení
našich dětí.
Nelinka: Mám strašně ráda, že tam jsme jen s tatínkama a máme různé hry a můžeme
chodit dlouho spát. Když se nám nechce spát, tak nám to tatínkové vždycky prominou,
protože říkají, že Apalucha je "volná aktivita".
Vzpomenete si na nějakou obzvlášť zajímavou/zábavnou/hezkou historku?
Jirka: Zapomenutí přezuvek a následné celovíkendové chození po chalupě ve
sněhulích, protože byli nové a tudíž dokonale čisté je jen malinký střípek z pokladnice
zážitků. Máme takové motto: "Co se na Apaluše uvaří, to se tam taky sní."
Pepa: Expedice Apalucha má motto: „Co se na Apaluše upeče, to tam se tam taky
musí sníst“. Tím chráníme především naše maminky a manželky před případným nervovým
zhroucením. Nicméně čas od času se nějaká ta příhoda dostane na světlo světa.
Tom: Historky z Apaluchy jsou sice tak trochu tabu, ale o jednu se podělím. Jeden náš
kamarád se 20 min. soukal do přaskáčů. To vše doprovázel stížnostmi na oteklé nohy. Když
se konečně dílo podařilo a on se v bolestech šoural ven z chaty, přišla jeho tenkrát asi
šestnáctiletá dcera a suše prohlásila: "tati, proč máš moje lyžáky?"
Nelinka: Na letní Apaluše nám tatínkové dovolili, že můžeme jít sami před chatu a
přijeli tam cizinci. Protože jsme jim nerozuměli, utíkali jsme do chaty a křičeli
"mimozemšťani jsou tu"
David: Historky nešíříme, snad bych jen podotknul, že děti odjíždějí se slzami v očích
a slovy: „tatínku já nechci k mamince!“, což nás všechny těší, protože to děláme v první řadě
pro ně.

ÚSMĚV, PROSÍM
Věříme, že v minulých dnech se vám úsměv z tváře mrazem nevytratil. To by byla
veliká škoda, a proto vám přinášíme pár vzpomínek na čas předvánoční a to na horecký
Betlém, který se dětem určitě vydařil. A doufáme, že vás fotografie potěší.

V předcházejícím týdnu mrazy lámaly opravdové rekordy a proto děti trávily více času
na rybníčku, kde byly a stále jsou úžasné podmínky pro hokej i bruslení. Pamětníci
vzpomínali, že takovýto led dlouho nepamatují.
Děti z Divadélka nezahálejí a plánují další zkoušky na dny, kdy se kapku oteplí.
Prvním představením bude vystoupení dětí pro horecké dámy ale i pány z klubu seniorů ke
Dni žen ve čtvrtek 8. března v 17 hodin na sále v hostinci. Věříme, že děti naše seniory
potěší a přinesou s sebou už kapku toho sluníčka a teplíčka.

Milé děti, srdečně vás zveme na tradiční horecký karneval a rej masek, který se
uskuteční v neděli 25. března od 14 hodin na sále v našem hostinci. Bude vás zde čekat
oblíbená hudba, spousta soutěží, zábavy a samozřejmě i lákavé odměny. Moc se těšíme na
super masky!
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