Krásné podzimní dny, vážení spoluobčané,
právě v těchto dnech obecní zastupitelstvo pracuje na rozpočtu na rok 2013 a já
přemýšlím, co bude v příštím roce to nejdůležitější a nejpotřebnější pro Vás občany v Horce,
Hlíně, Silnicích a Mezihoří udělat.
Návrh rozpočtu bude schvalován na nejbližším veřejném zasedání a já bych velmi
ocenila, jestliže máte nějaké návrhy a nápady, abyste mi je přišli říci osobně na obecní úřad
nebo zaslali na emailovou adresu obecního úřadu ou.horka@seznam.cz. Budu velmi ráda,
když uvidím, že Vás zajímá, budoucí dění v naší obci.
Chtěla bych poděkovat všem, kteří zareagovali na výzvu v červnovém zpravodaji,
ohledně brigády na opravu dětského hřiště. Dětské hřiště se za pouhých 5 let dostalo do stavu,
kdy bylo pro děti nebezpečné.
Bylo nutné odstranit celou prolézačku a jednu konstrukci na houpačky, udělat novou
konstrukci na skluzavku, novou střechu na domečku a modré skluzavce, opravit velkou
houpačku a všechny konstrukce připevnit na patky a zabetonovat, aby dále od země nehnily.
Jsem ráda, že se najdou v Horce lidé, kteří jsou ochotni něco udělat bez nároku na odměnu a
ušetřit tak obci finanční prostředky. Tyto peníze se hned na jaře investují na nákup nového
vybavení dětského hřiště.
Blíží se k nám adventní čas a nejkrásnější svátky v roce - Vánoce. Chtěla bych Vám
do těchto dnů popřát, abyste měli spoustu času!
Spoustu času hlavně na svoje děti, které se tolik těší a už teď pilně nacvičují, abychom
společně rozsvítili obecní vánoční strom a sešli se spolu jako každý rok u jesliček v Betlémě.
Spoustu času na svoje nejbližší, abyste jim naslouchali, a také spoustu času sami na
sebe.
Kouzlo vánoc přece nespočívá v honbě za co nejlepším a nejdražším dárkem,
největším vánočním kaprem a nejkošatějším stromečkem. Nemyslím, že by vánoce letos
nebyly, když nebudete mít doma perfektně uklizeno nebo napečeno 10 druhů cukroví.
Unavení a naštvaní dospěláci, dětem kazí všechno to báječné těšení.
Klid, pohoda, radost, být všichni spolu doma, dívat se na pohádky, hrát hry, chodit na
procházky a mít se rádi o to o vánocích jde především. Kdyby tak vánoce chtěly u nás zůstat
napořád.
Mějte se moc krásně a dobrou náladu Vám všem přeje Dana Dostálová

Obecní zastupitelstvo informuje:
Usnesení č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce, které se konalo 25. 6. 2012:
Přítomni: D. Dostálová, S. Jarý, J. Šindler, ing. V. Nepivoda, P. Vacek
Omluveni: Mgr. L. Budínská, M. Novotný, ing. J. Zlesák, Bc. M. Pazourek
zastupitelstvo obce schvaluje
Firmu Rozhlasy- zabezpečení Chrudim p. Pikl, jako firmu na realizaci bezdrátového
rozhlasu v místních částech Hlína, Silnice a Mezihoří.
Strategický dokument obce Horka a jejích místních částí Hlína, Mezihoří a Silnice
nazvaný - Plán obnovy vesnice na rok 2013 – 2015.
Záměr prodeje části pozemků číslo parcelní 42/1 a 725/22 v k.ú. Horka u Chrudimi
panu Janu Tichému za odhadní cenu v místě a čase obvyklou.
Záměr prodeje pozemku číslo parcelní 516/8 o výměře 36 m2 v k.ú. Horka u Chrudimi
panu Zbyňku Štarhovi za odhadní cenu v místě a čase obvyklou.
Projednalo a schválilo příspěvek ve výši 2.000 Kč na prostředky na nákup knih do
výměnného fondu Městské knihovny Chrudim.
zastupitelstvo obce pověřuje
Starostu připravením podmínek pro prodej obecní budovy čp. 55 v Hlíně.
Usnesení č. 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce, které se konalo 17. 9. 2012:
Přítomni: D. Dostálová, S. Jarý, J. Šindler, P. Vacek, Mgr. L. Budínská, Bc. M. Pazourek
Omluveni: M. Novotný, ing. J. Zlesák, ing. V. Nepivoda
zastupitelstvo obce schvaluje
Prodej části pozemků číslo parcelní 42/1 a 725/22 v k.ú. Horka u Chrudimi panu Janu
Tichému za odhadní cenu v místě a čase obvyklou.
Prodej pozemku číslo parcelní 516/8 o výměře 36 m2 v k.ú. Horka u Chrudimi panu
Zbyňku Štarhovi za odhadní cenu v místě a čase obvyklou.
Schvaluje návrh závěrečného účtu Mikroregionu Chrudimsko za rok 2011 a bere na
vědomí zprávu o přezkoumání hospodaření Mikroregionu Chrudimsko za rok 2011 se
závěrem, nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Nákup lavic a stolů (10 setů), půjčovné pro soukromé akce občanů 30 Kč za set +
smlouva o výpůjčce.
zastupitelstvo obce bere na vědomí
Žádost p. Dočkala o koupi pozemku a souhlasí s prodejem pozemku č. 48 ve studii k
územnímu plánu, po ukončení územního řízení a rozparcelování celé lokality a 1. fázi
zasíťování lokality.
Žádost o dotaci z POV na opravu návsi v Hlíně.
Žádost o dotaci na opravu pomníků v Horce.

Z obecního úřadu
Kulturně-sociální komise a Klub seniorů pro Vás připravují tyto akce:
25.11.2012
Tvořeníčko s Monikou ve 14.00 hodin
Na tuto akci je z důvodu zajištění materiálu nutno se přihlásit.
Budeme tvořit stromeček nebo kytičku z drátků, korálků a barev na sklo.
Je nutné si přinést kamínek o velikosti asi 10 cm, další materiál bude zajištěn.
Předběžný odhad nákladů na materiál je 20-30 Kč.
1.12.2012
Rozsvěcení obecního vánočního stromu v 17.30 hodin
1. a 2.12.2012 Výstava výrobků Klubu seniorů Horka
14.12.2012
Vypouštění balónků s přáním Ježíškovi v 15.15 hodin u obecního úřadu
16.12.2012
Tradiční Betlém v 17.00 hodin
Děkuji kulturně sociální komisi za jejich práci na přípravách oslav a děkuji všem, kteří se na
přípravách a průběhu oslav podíleli.

Poděkování
Děkuji panu malíři Janu Zapletalovi za nadšení, s jakým se ujal práce na restaurování
obrazů křížové cesty v kapli sv. Anny, za jeho práci a ochotu.
Děkuji všem, kteří ochotně zapůjčili své fotografie, knihy a předměty na výstavu.
Děkuji ženám z Klubu seniorů paní Žákové, Forštové a Dvořákové za úklid kaple a
paní Batelkové, Černé, Dvořákové, Jehličkové a Moudré za výborné posvícenské koláče a
cukroví, které napekly.
Děkuji panu P.Vackovi za zajištění ozvučení mše svaté a koncertu.
Děkuji paní Havlíkové za neocenitelné rady a výsadbu u hřbitova.
Děkuji S.Jarému, T.Dvořákovi, M.Pěgřimočovi, M.Spilkovi a F.Urbanovi za práci při
údržbě veřejné zeleně.
Děkuji SDH Horka za opravu podbití a štítu na hasičské zbrojnici.
Speciální poděkování si zaslouží Klubu seniorů Horka za účast na celém programu
oslav včetně posvícenské zábavy, která byla velmi povedená, přestože bohužel přišlo málo
lidí.
Určitě jsem na někoho zapomněla, ale jen opravdu nerada, a tak děkuji všem, kteří Obci
Horka během roku jakýmkoli způsobem pomohli.

Inzerce
Prodám celý bezpečnostní zámek s kováním, roční záruka, cena 2.500 Kč.
Více informací na obecním úřadě.

Parkování na novém chodníku ke Chrasti !!!
Prosím všechny, kteří parkují svými automobily na novém chodníku a omezují tak
průjezd kočárkům a průchod chodcům, kteří pak musejí vstupovat do silnice, aby na chodníku
neparkovali!
Děkuji.

Informace * Zajímavosti
Kontroly a čištění komínů
Proč je důležité nezanedbávat pravidelné kontroly a čištění komínů? K jakým škodám může
dojít a co Vám hrozí v případě nedodržení nařízení? K jakým změnám v oblasti legislativy došlo a
jaké jsou Vaše povinnosti?
Ročně vznikne požár z důvodu zanedbaných komínům ve více než 300 obytných domech.
Aby se těmto případům předešlo, platí od ledna 2011 nové nařízení vlády týkající se požární
bezpečnosti. Podle něj musí každý používaný komín alespoň jednou ročně zkontrolovat kominík, což
se týká asi 2,5 milionu nemovitostí na území ČR. Kontroly se nyní nově budou týkat nejen komínů na
pevná paliva, ale i na plyn.
Kontrola komínového tělesa
Od 1. 1. 2011 vypracuje kominík po provedení kontroly vždy zprávu o kontrole, anebo čištění
spalinové cesty, která by měla být uložena u majitele nemovitosti a v případě ztráty bude možné si od
kominíka vyžádat kopii. Pokud budou při kontrole zjištěny závažné nedostatky, v jejichž důsledku by
mohlo dojít k požáru nebo otravě, je kominík povinen nahlásit tento stav stavebnímu úřadu nebo
orgánu státního požárního dozoru a ti mohou topení v nemovitosti zakázat.
Zanedbávání pravidelných kontrol a čištění komínového tělesa se majitelům nemovitostí rozhodně
nevyplatí. Kromě toho, že tím ohrožují svůj majetek i zdraví a životy svých blízkých, jim může být
udělena pokuta až 25 000 Kč. Kontroly komínových těles je možné vynechat pouze v případě použití
plynových vafek odvětrávaných fasádou nebo nepoužívaných komínů – pokud jsou označené
cedulkou „Mimo provoz“
!!! Pokud se kontroly a čištění komína nedodrží, může být udělena pokuta až 25.000,- Kč. !!!
Postup v případě požáru a škody způsobené komínem
Pojišťovny budou informace pro šetření pojistné události čerpat od vyšetřovatelů hasičů.
Pokud požár vznikne od zaneseného komína, bude postup hasičů i pojišťovny záviset i na tom,
jak se o komín majitel nemovitosti staral. Budou se zkoumat i doklady, zda byl komín řádně čištěný a
kontrolovaný. Tyto se dají získat od kominíka, který musí veškerou agendu archivovat. Pokud se zjistí
pochybení, mohou hasiči udělit pokutu a pojišťovny pak strhnou až desítky tisíc z vypláceného
pojištění.
Kontrolu spalinové cesty provádí odborně způsobilá osoba, která má živnostenské oprávnění v
oboru kominictví. Čištění spalinové cesty provádí způsobilá osoba, která má živnostenské oprávnění v
oboru kominictví. Spalinovou cestu pro odtah spalin od spotřebiče na pevná paliva o jmenovitém
výkonu do 50 kW včetně je možné provádět svépomoci.

Čištění komínového tělesa
Čištění komínového tělesa je nejlepší provádět před začátkem topné sezony a u pevných paliv
by se mělo po třech měsících opakovat. U plynu stačí čistit jednou ročně a vždy jej musí provádět
kominík.

Kontakt na revizní techniky komínů naleznete na stránkách Společenstva kominíků ČR: www.skcr.cz.

SDH Horka
Sportovní sezóna skončila, ale pro nás to neznamená „sejdeme se zase v dubnu“, i v
zimních měsících máme spoustu věcí na práci. A jak, že jsme se v letošním ročníku ligy
okresu Chrudim umístili? Mužský i ženský tým zavrcholil své půlroční snažení téměř na
jedničku. Obě družstva si domů vezla odměnu za 6. místa.
Teď hurá do hasičárny, přerovnat, zazimovat, uklidit... Ale nejdřív přišla řada na
renovace. S obrovskou radostí Vám oznamujeme, že se nám podařilo, cca po 40 letech,
„rozběhnout“ naši historickou stříkačku Českomoravská Kolben-Daněk z roku 1933 osazenou
motorem Praga. Při zkoušení stříkačky u nádrže jsme zjistili, co je zapotřebí opravit, takže nás
čeká ještě spoustu práce, která za to ovšem stojí. Renovace proběhla taktéž na hasičárně, kde
jsme opravili štíty a podbití.
Jedno sobotní dopoledne jsme věnovali sběru starého železa, tímto děkujeme všem
spoluobčanům, kteří nám železný šrot připravili.
8. prosince od 19:00 hodin bychom Vás chtěli pozvat na Výroční valnou hromadu,
která se uskuteční na sále Hostince u Kapličky.
A na závěr Vám přejeme klidné prožití vánočních svátků a šťastný nový rok 2013.

Všechno nejlepší :)
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Novotný Hubert, Blatoň Oldřich, Marvanová Zdenka, Lörincziová Ivana
Novotný Jindřich
Vacková Věra, Černá Eliška, Čechová Zdenka
Lonerová Marie
Rada Karel
Nepivodová Marie, Šindlerová Anna
Horáček Josef

Všem oslavencům přejeme vše nejlepší, štěstí, zdraví, pohodu a spoustu chuti do života :)

Recepty
Recepty nám zaslala paní Jana Korbelová.
„Posílám Vám vyzkoušené a osvědčené recepty, které obsahují maso a houby. Suroviny
nevážím, takže všeho je přiměřeně, zkušené kuchařky to zvládnou jako nic. :)“

Anglický šnek
Rozválejte listové těsto a potřete ho ostrým kečupem. Dál rozložte anglickou slaninu a
posypte ji oblíbeným kořením ( grilovací, provensálské apod.). Na to rozložte plátkový sýr a
jako poslední plátky hub – lesní nebo žampiony.
Plát těsta volně srolujte a nakrájejte šneky, které upečete na pečicím papíře, na 1 plech
rozmístit pouze šneky z 1 plátu těsta.
Pečte v předem rozpálené troubě, hodně nabydou. Jezte ještě vlahé.

Houbový guláš
Zpěňte cibuli, na ní duste maso na kostky (nebo uzeninu), přidejte nakrájené houby a
sáček gulášového koření, sůl, 1-2 dl kečupu, 3-5 stroužků česneku a vodu podle množství
ostatních surovin.
Když je všechno měkké, podle potřeby zahustěte trochou mouky rozmíchané ve vodě.
Jako příloha se hodí brambory, rýže, nebo chléb.

Chlupaté knedlíky na všední den
Uvařte si chlupaté knedlíky se zelím jako obvykle na neděli, jen místo flákoty bůčku si
na pánvi osmažte na kostičky nakrájené uzené maso a poduste si nakrájené houby.
Maso s houbami zamíchejte do chlupatých knedlíků.
To samé lze i s haluškami.
Tento recept naše babička zkusila a ujal se okamžitě. Možná nic nového, ale je to moc
dobré… :)

Rozhovor
Tentokrát jsme si pro Vás připravili rozhovor s naším spoluobčanem Milanem
Novotným, kterého věřím všichni dobře znáte.
Můžete nám v několika větách přiblížit vaši práci? Co vás na ni baví a zajímá?
Pracuji v Zemědělském družstvu Rosice u Chrasti jako vedoucí jatek a masné výroby.
ZD Rosice hospodaří na 2000 ha orné půdy. Hlavním odvětvím je rostlinná výroba,
živočišná výroba, jatka, pekárna, vývařovna obědů a pěstitelská palírna.
V masné výrobě a jatkách pracuje 15 zaměstnanců. Denně vyrobíme 1000 kg uzených,
pečených a vařených masných výrobků.
Ročně porazíme 9000 kusů prasat a 800 kusů krav a býků.
Jako vedoucí provozu mám za povinnost zpracovat a prodat veškerou produkci ze
živočišné výroby. Na mé práci mě nejvíce baví její rozmanitost. To, že každý den je jiný.
Vymýšlení nových receptur pro naše výrobky, aby byly kvalitnější a chutnější.
Nedávno jste získali ocenění. Mohu se zeptat, o jakou cenu se jedná a za co jste ji
získali?
Ano, získali jsme pro mě nejcennější ocenění a to je Regionální potravina
Pardubického kraje roku 2012.
Ocenění Regionální potravina v kategorii
masné výrobky tepelně opracované může získat
pouze jeden výrobek za rok. V tomto roce se do
soutěže přihlásilo 30 masných výrobků od různých
regionálních výrobců.
V hodnotitelské komisi je například ministr
zemědělství, hejtman Pardubického kraje a mnoho
dalších zástupců Pardubického kraje.
Ocenění Regionální potravinu jsme získali za
tradiční český výrobek "Rosické Špekáčky".
A jedna aktuální otázka na závěr. Na co si dát pozor, pokud chceme, aby se nám na
stůl dostaly dobré a kvalitní výrobky?
Jedno z nejzákladnějších je, když chceme kvalitní potraviny, tak v supermarketech je
jen stěží najdeme. Proto vám doporučuji nakupovat u menších výrobců, kteří mají svoje české
suroviny na výrobu svých výrobků. Tito výrobci produkují méně, ale zato kvalitněji.
Sledujte z jakých surovin a přísad je výrobek vyroben a kolik procent hlavních surovin
obsahuje. Dále se ptejte po výrobcích oceněné MLS Pardubického kraje a Regionální
potravina, které jsou zárukou kvality.
Na závěr bych vás chtěl vyzvat, abyste podporovali poctivé české výrobce a
nepodporovali dovezené výrobky ze světa, které jsou sice levnější, ale méně kvalitní, něž ty
české." Když je nebudete kupovat, nebudou se dovážet ".
Rozhlédněte se kolem sebe - jen máloco v naší zemi je "české", tak ať nám zde v
Čechách něco zůstane, a ne abychom byli pouze odpadištěm Evropy.
Přeji vám vše nejlepší a hodně zdraví do Nového roku.
Milan Novotný

ÚSMĚV, PROSÍM
Nejkrásnější a nejočekávanější předvánoční čas, hlavně pro děti, se pomalu blíží. Děti
z Divadélka se opět pustily do pilného nacvičování a příprav na již tradiční horecký betlém a
nově si též pro vás připravují vystoupení při rozsvěcení vánočního stromu.

Pozor, pozor!
V pátek 14.12.2012 přesně v 15:15 vás zveme na tradiční vypouštění balónků s přáním
k Ježíškovi. Tato akce je součástí projektu Český Ježíšek a zároveň pokus o rekord ve
vypouštění balónků v celé ČR.
Přijďte si všichni poslat Ježíškovi svá přáníčka na balóncích a pojďte s námi překonat
rekord z roku 2008.
Balónky s přáníčkem od nás obdržíte těsně před akcí na kopci u kapličky.
Moc se na vás těšíme.

Brzy k nám přijde Mikuláš s čerty, tak jsme pro vás našli pěknou básničku. Čerta s
Mikulášem určitě potěšíte, když jim ji povíte.
Punčoška
Ležela za oknem,
ležela punčoška.
Povídal Pepíček,
že už se nedočká.
Zazvonil zvoneček,
Pepík hned utíká.
Našel tam dáreček,
z perníku čertíka.
Kdopak to naložil?
Vždyť ho znáš!
No přece Mikuláš!
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