Krásné podzimní dny, vážení spoluobčané,
Ani jsme nemrkli a už je tady podzim a s ním letošní poslední číslo našeho Horeckého
zpravodaje.
Plynoucí čas má jednu nevýslovně krásnou, ale i neúprosnou vlastnost – nedá se
uchopit, zastavit, nedá se podržet. Plyne si svým tempem a je pánem všeho kolem nás. Někdy
se vleče, někdy běží nesmyslně rychle a my bychom ho chtěli přibrzdit, aby nám neprotekl
mezi prsty.
Čas je také nejlepší lékař – umí hojit rány, dává zapomenout křivdy, zahlazuje bolest,
která ještě včera byla čerstvá.
Pro mě osobně rok 2011 uběhl přímo sprintem.
Blížící se konec roku nabádá k ohlédnutí, k bilancování a k zhodnocení – byl rok 2011
pro nás rok úspěšný, dobrý, špatný nebo průměrný? V hodnocení bude dost záležet na tom,
zda ho zhodnotíme optimisticky nebo pesimisticky.
Záleží na každém z nás, jak se k tomu postavíme a jak to cítíme.
Hodnocení naší práce na obecním úřadě přísluší Vám občanům, proto to nechám na
každém z Vás. Hodně věcí, které jsou závislé na někom jiném, než jste Vy sami, nejdou vždy
podle Vašich představ a ne vše se podaří, tak jak jste předpokládali, ale to je život……„Život
je šance a je na tobě, abys ji využil. Život je výzva, postav se jí. Život je hra, hrej ji. Život je
záhada, rozlušti ji. Život je smutek, překonej ho. Život je radost, zasluž si ji. Život je krása,
obdivuj ji. Život je……“
Dovolte mi, abych Vám popřála hezký zbytek podzimu, klidně prožitý adventní čas,
láskyplné, šťastné a veselé Vánoce.
Dana Dostálová

Obecní zastupitelstvo informuje:
Usnesení č. 4 z veřejného zasedání zastupiteltva obce, které se konalo 1. 8. 2011:
Přítomni: D. Dostálová, P. Vacek, Mgr. L. Budínská, S. Jarý, M. Novotný, J. Šindler
Omluveni: Bc. M. Pazourek, ing. V. Nepivoda, ing. J. Zlesák
zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí
závěrečný účet a přezkoumání hospodaření Mikroregionu Chrudimsko za rok 2010
smlouvy na věcná břemena:
elektrická přípojka: Novotná Hana, Mezihoří
plynová přípojka: Dejdar Milan, Horka a pověřuje starostu jejich podpisem
zastupitelstvo obce schvaluje
upravený rozpočet č. 1 příjmy 138,1 tis. Kč /dotace/
smlouvu o dílo na chodník Horka – Chrast I.etapa a pověřuje starostu podpisem této
smlouvy po nabytí právní moci stavebního povolení
finanční příspěvek Kristýně Štefcové ve výši 10.000 Kč na reprezenci ve stolním
tenise
zastupitelstvo obce pověřuje
starostu jednáním s dopravcem, který provozuje školní autobus, z důvodu včasného
příjezdu dětí do ZŠ Chrast
starostu obce s rodinou Remešových ohledně parkování aut u jejich domu čp. 43
Usnesení č. 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce, které se konalo 26. 9. 2011:
Přítomni: D. Dostálová, P. Vacek, Mgr. L. Budínská, S. Jarý, M. Novotný, J. Šindler,
Bc. M. Pazourek, ing. V. Nepivoda
Omluveni: ing. J. Zlesák
zastupitelstvo obce schvaluje
smlouvu o dílo na chodník Horka – Chrast II. etapa a pověřuje starostu podpisem této
smlouvy
zastupitelstvo obce ověřuje
soulad ÚPO Horka s Politikou územního rozvoje České republiky a s územně
plánovací dokumentací vydanou Pardubickým krajem, se stanovisky dotčených orgánů a se
stanoviskem krajského úřadu, dle přiloženého Odůvodnění ÚPO Horka, zpracovaného
pořizovatelem dle § 53 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánovaní a stavebním
řádu. Ve znění pozdějších předpisů zastupitelstvo obce Horka neshledalo žádný rozpor.
zastupitelstvo obce vydává
podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánovaní a stavebním
řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), za použití § 43 odst. 4 a § 55 odst. 2
stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti
(dále jen vyhlášky), § 171 a následujícího zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen
správní řád) opatření obecné povahy - ÚPO Horka
zastupitelstvo obce souhlasí
s vyhodnocením výsledků projednání ÚPO Horka a dále pak s vyhodnocením
připomínek zpracovaných pořizovatelem. Zastupitelstvo obce Horka neshledalo žádný rozpor
s udělením licence pro firmu Petr Klupka – O.S.K. Chrast, Budovatelská 707, Chrast
s udělením licence pro Veolia Transport Východní Čechy a.s., Na Ostrově 177,
Chrudim, s podmínkou, že Obec Horka nebude oběma firmám poskytovat žádný příspěvek na
dopravu

Kulturně sociální komise oznamuje
V letošním roce se uskuteční ještě tyto akce:
28.10.2011 Drakiáda od 14.00 hodin na dolním hřišti
28.10.2011 Kladení věnce k pomníku padlých v 1.světové válce k 93.výročí vzniku
samostatného Československého státu
5.11.2011 Turnaj v prší pro děti i dospělé (turnaj pro dětské zájemce bude zahájen ve 14:00
a na klání pro dospělé se těšte od 17:00, obojí v Hostinci u kapličky, občerstvení
bude zajištěno)
6.11.2011 Keramika s Monikou Jarou ve 14.00 hodin na sále (s sebou si přineste váleček na
nudle, štětec a špičatý nožík, vyrábět budeme keramický betlém nebo svícen)
19.11.2011 Divadelní komedie Amant v podání divadelního spolku J.N.Štěpánka z Chrudimi
od 19.00 hodin na sále (vstup 60KČ)
27.11.2011 Rozsvěcení obecního vánočního stromu v 17.30 hodin
9.12.2011 Vypouštění balónků s přáním Ježíškovi v 15.15 hodin u obecního úřadu
11.12.2011 Adventní koncert ZUŠ Chrast ve 14.00 hodin na sále
18.12.2011 Tradiční Betlém v 17.00 hodin

Poděkování
Děkuji M. Novotnému za posekání obecních pozemků u hřbitova.
Děkuji hlavně paní Markové a všem dalším, kteří se podíleli na opravě vodního
rezervoáru a studny v Mezihoří.
Děkuji knihovnici paní Andrové a panu Androvi za nové uspořádání knih v knihovně.
Základní škola Chrast děkuje panu Pavlu Rožkovi za dobře odvedenou práci na
výměně osvětlení a elektrorozvodů ve škole a za příznivou cenu.
Děkuji kulturně-sociální komisi a redakční radě za její práci.
Chtěla bych poděkovat všem, kteří nám během roku jakýmkoli způsobem pomohli.

Upozornění
Městský úřad Chrast informuje, že dnem 30. 11. 2011 končí s vydáváním
občanských průkazů, od 1.12.2011 budou vydávány pouze na Městském úřadě v Chrudimi.
Končí-li tedy platnost vašeho stávajícího občanského průkazu v průběhu první
poloviny roku 2012, je možnost požádat si o nový občanský průkaz u MěÚ Chrast již nyní,
tzn.do konce měsíce listopadu, a to bez jakéhokoliv správního poplatku.
Od 11.12.2011 dojde k významným změnám v meziměstské autobusové a vlakové
dopravě, která se dotkne celého území Pardubického kraje.
Společnost OREDO www.oredo.cz připravuje projekt optimalizace a integrace
dopravy. Nové jízdní řády budou zveřejněny na webových stránkách obce Horka a budeme se
snažit Vám je doručit až domů.
Smyslem organizace je pozitivní dopad na návaznost a celkovou vzájemnou
provázanost autobusových a vlakových spojů v Pardubickém kraji.
SDH Horka zajistí sběr železného šrotu, termín a další podrobnosti budou včas
oznámeny rozhlasem.

Informace * Zajímavosti
SDH Horka
V sobotu 24.9.2011 to bylo již po čtvrté, co horečtí dobrovolní hasiči pořádali
podzimní pohárovou soutěž v požárním útoku. Druhou sezónu se soutěžilo o putovní pohár
Obce Horka a zároveň po druhé bylo toto klání zařazeno do „Otevřené ligy okresu Chrudim“.
K prezentaci se dostavilo 18 mužských a 14 ženských družstev a po té, co nejmenší
horečtí závodníci dokončili svůj ukázkový pokus, už nic nebránilo zahájení hlavní části
soutěže. Zde museli soutěžící v co
nejkratším čase naplnit nástřikové
terče. Dosažené časy rozhodly o
umístění družstev v ligové části
soutěže a zároveň byly hlavním
kritériem pro postup do rozstřelů,
kde prováděla své pokusy na tzv.
srážecí terče vždy dvě družstva
současně. Rychlejší tým vždy
postoupil do dalšího kola. Tyto
rozstřely pak rozhodly o umístění
Zde
se
v pohárové
soutěži.
v kategorii mužů nejvíce dařilo
Zbožnovu, druhou příčku obsadil
Hoješín a bronz putoval do Skutče.
Nejlepší mezi ženami bylo družstvo ze Skutče, druhou příčku obsadily Rosice a třetí místo
patřilo Slatiňanům. Cenné body do „Otevřené ligy okresu Chrudim“ nasbíraly tyto týmy:
kategorie mužů: 1. místo SDH Seč, 2. místo SDH Horka, 3. místo SDH Hoješín, kategorie
žen: 1. místo ČHJ Hlinsko, 2. místo SDH Štěpánov, 3. místo SDH Chrudim. Třešinkou na
dortu bylo vyhlášení ceny za nejrychlejší nástřik nástřikového terče. Tu si odnesli Zbyněk
Pokorný a Dita Tichá.
Aneta Horáková
Tuto sezónu se našemu družstvu mužů také opravdu vydařil seriál ligových soutěží.
Na závěrečném klání v Morašicích potvrdili své kvality a mohlo se sčítat. Na 11 soutěžích
získlali celkem 135 bodů a po závěrečném odečtení nejhoršího výsledku z toho bylo krásné 3.
místo! Můžete nahlédnou do celkového pořadí první desítky a pro zajímavost udáváme i
bodové výsledky jednotlivých družstev:
1. SDH Seč 187
2. ČHJ Hlinsko 138
3.SDH Horka 128
4.SDH Hoješín 121
5.SDH Morašice 116
6. SDH Štěpánov 102
7. SDH Slatiňany 100
8. SDH Vinary 95
9. SDH CHrudim 91
10. SDH Skuteč 91
Také ženy nezahálely, konečně se jim tuto sezónu podařilo zaběhnout čas pod 30 vteřin a
bylo z toho v Morašicích za účasti 14 družstev krásné 6. místo.
Stihli jsme už i úklidovou brigádu na černém hřišti a v hasičárně a zazimovali vše, co bylo
potřeba. Ještě nás čeká celkové zhodnocení činnosti, a to 25. 11. 2011 v 19.00 hodin, kdy se
koná veřejná výroční schůze našeho sboru.
Přejeme všem čtenářům úspěšný rok 2012 a hlavně hodně zdraví!
Za SDH Horka děkujeme všem sponzorům, kteří v tomto roce podpořili naši činnost.

Rybářské závody
Dne 8.11.2011 byl uspořádán I.ročník rybářských závodů s názvem "Lov Horeckého
kapra". Na naší požární nádrži soutěžilo 31 rybářů o putovní pohár a mnoho věcných cen
v celkové hodnotě více jak 15000 Kč. Cenu si odvezl každý, i když třeba nic nechytil.
Speciální ceny byly připraveny pro: nejstaršího rybáře (80 let), nejmladšího rybáře (7
let), první ulovenou rybu, největší ulovenou rybu a
nejlepší ženu.
Ulovilo se 230 kusů ryb, z toho 200
běliček, 7 kaprů a 23 pstruhů, které jsme před
závody vysadili do nádrže.
Největší ryba závodu byl kapr, který měřil
64 cm. Vítězem se stal pan Horáček z Rosic, který
ulovil 58 kusů ryb.
Děkujeme všem sponzorům za hodnotné
ceny a zapůjčení vybavení ( Rybářství
Žumberk, Sport carp Tuněchody, Rybářské
potřeby Stýblo Pardubice, Obec Horka, firma
Pluto, firma Dvořák a další).
Organizátoři závodů

Radioklub Horka OK1RKM
Radioklub organizuje soutěž rádiových posluchačů – Horecký OK maratón 2011 – pro
pět věkových kategorií: 1.-věk do 10 let včetně, 2.- věk 11-13 let, 3.- věk 14 – 15 let, 4. –
věk16 – 18 let, 5. – od 19 let. Informace můžete získat každé pondělí od 15.00 do 16.00
v místnosti radioklubu na obecním úřadě.
Odposlech česky vysílajících stanic je od 15.00 do 16.00 ve dnech 24.a 31.října; 7.,
14.,21. a 28.listopadu; 5.,12 a 19. prosince.
Navíc je možné dohodnout odposlech amatérských meteorologických zpráv v sobotu,
nebo v neděli, od 07.30 do 08.45 hod.
Za odposlechnutá spojení se získávají body a vítěz v kategorii dostane pohár a diplom.
Každý účastník dostane v lednu výsledkovou listinu a diplom za účast v horeckém OK
maratónu. Výsledky se započítávají do celostátní soutěže organizované Ústředním
radioklubem.
Ved.operátor OK1ALU, dr.B.Andr

Obecní knihovna
Knihovna je otevřena každé pracovní pondělí od 31.října od 15.00 do 17.00 hodin.
Přijďte si vybrat zajímavou knihu na dlouhé zimní večery. Máme i velký výběr
publikací pro děti a mládež. Dvakrát do roka nabízíme více než sto nových knih, zapůjčených
z Okresní knihovny. Přijďte se podívat a určitě si vyberete.
Zve Vás knihovnice Marie Andrová.

Klub seniorů Horka
Klub seniorů pořádá zájezd do Chotovic u Nových Hradů.
Srdečně zveme všechny zájemce na malý výlet na rozsvícení vánoční výzdoby u pana
Václava Trunce, jehož dům byl již několikrát oceněn za nejkrásnější vánoční výzdobu a jistě
bude krásně vyzdoben i letos.
Pojedeme 3. 12. 2011 v 15.30 hod, cena výletu je 30,- kč pro důchodce, děti (pouze v
doprovodu dospělého) mají výlet zdarma , všichni ostatní 60,- kč.
Klub seniorů se těší na všechny zúčastněné

Všechno nejlepší :)
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Tlustá Dana
Prášek Radomír
Kubíček Oldřich, Kubíčková Eva, Švarc František, Zdražilová Marie
Vrběcká Ludmila
Malinský František, Urbanová Milada

Recept
Rybí polévka - recept nám dodal Jirka „Burák“ Burkoň
Základem polévky je hlavně dobrý rybí vývar.Ten připravíme následujícím způsobem:
Do většího hrnce dáme rybí kosti i s hlavou, přidáme trochu octa, bobkový list, celý
pepř, nové koření, súl a na malém plamení táhneme minimálně 2 hodiny, čím déle, tím bude
vývar samozřejmě silnější. Poté scedíme a obereme maso z kostí.
Ve stejně velkém hrnci si orestujeme na másle kořenovou zeleninu (mrkev, celer, koř.
petržel) nastrouhanou na jemno a zalijeme připraveným vývarem, zahustíme máslovou jíškou,
zjemníme smetanou (kterou já osobně moc nešetřím), osolíme, opepříme bílým pepřem,
přidáme trochu muškátového květu (s ním opatrně, je hodně aromatický) a vymačkáme do
polévky trochu čerstvého citronu, povaříme, přidáme rybí maso. Polévka musí být hustá,
téměř jak omáčka. Je potřeba ochutnávat a vychytat si tu správnou chuť.
Nakrájíme toast. chléb, nebo housku na kostičky a na pečícím papíru v troubě lehce
opečeme a servírujeme spolu s polévkou.
Dobrou chuť a šťastné a veselé :)
J. Burkoň

Rozhovor
Do nového čísla jsme pro Vás připravili rozhovor s Jirkou „Burákem“ Burkoněm,
spolumajitelem Slatiňanské Krčmy krále Artuše, která vyhrála anketu Hospůdka roku.
Jirko, můžeš nám říct o jakou cenu se vlastně
jedná?
Je to soutěž vyhlášená Chrudimským deníkem.
Jako vítěze si nás zvolili sami čtenáři, čehož si velmi
vážíme.
Čemu přičítáte popularitu, kterou si vaše krčma
získala?
To nevím. Věřím, že lidé ocení naši snahu udělat
z jídla obřad. Člověk by se do restaurace měl přijít dobře najíst, ale také si odpočinout, dát si
předkrm, dezert, nebo třeba jen skleničku vína. Prostě si to užívat a relaxovat.
A jídlo samo?
My si zakládáme především na čerstvých a kvalitních surovinách. K dochucení jídel
používáme kromě soli a pepře jen čerstvé bylinky. A na chuti je to znát, což bych Všem
doporučil. Myslím, že ty běžně používané chemikálie do dobré kuchyně nepatří. Dokážu si
také dobře spočítat, že v meníčku za padesát nebude vše v pořádku, protože to stěží kryje
náklady na kvalitní suroviny.
V jídelním lístku, který budeme sezóně obměňovat máme jen tolik jídel, abychom
všechny suroviny mohli udržet opravdu čerstvé a navíc dáváme ke každému jídlu přílohu,
která k němu opravdu patří.
Co je podle tebe u jídla nejdůležitější?
Jídlo by mělo zaujmout už názvem v jídelním lístku, pak zajímavým a lákavým
naaranžováním na talíři a samozřejmě by mělo také chutnat.
V restauraci je důležitý i příjemný a milý personál.
V Krčmě ale nevaříte dlouho, že?
V Krčmě jsme již šest let provozovali „bar“ zaměřený na speciální lihoviny a koktejly.
Vařit jsme začali teprve asi před dvěma měsíci po rekonstrukci kuchyně. Nicméně to byl od
začátku náš záměr a restaurace se stále víc blíží splněnému snu. Vše je ale závislé na
financích, tak to jde vše opravdu pomalu.
Co tě na práci nejvíc baví?
Baví mě kontakt s lidmi. A stejně tak je na tom i můj parťák Jarda, se kterým se
snažíme střídat tak, aby v Krčmě byl pokaždé alespoň jeden z nás. Nejsem vyučený číšník ani
kuchař a tak se neustále učím a zdokonaluji se ve svoji práci. Nepřeji si, aby má restaurace
stála v řadě průměrných, chci vystupovat z řady a jít svou vlastní cestou kupředu. Jsem
šťastný, když vidím spokojené obličeje a můžu předat pochvalu šéfkuchaři. Je to pro mě
nejlepší odměna za tu veškerou dřinu která je kolem poctivé restaurace. Je to běh na dlouhou
trať, ale jak již říkal pan Baťa, ,,nejlepší reklama je spokojený zákazník“ a opravdu to
spolehlivě funguje.
Baví mě samozřejmě i společnost, dobré jídlo a pití, ale to baví asi každého ☺.
Co by jsi vzkázal lidem?
Zajímejte se dobře co dostanete na talíři a za co platíte. Vyhledávejte dobré a kvalitní
restaurace. Každý den v životě žijte naplno s úsměvem a v pohodě.
Myslete pozitivně - funguje to ☺
Slunce s Vámi.
Těším se na Vaší návštěvu .

ÚSMĚV, PROSÍM
Jako velmi zdařilou akci v měsíci září hodnotíme CYKLISTICKOU SOUTĚŽ, která
se uskutečnila v sobotu 10.9. Všichni zúčastnění si zajeli jízdu zručnosti, která měla na trase
nejeden nelehký úkol, přesto do cíle zdárně dojeli všichni závodníci.
Pravidla silničního provozu si jezdci zopakovali v dopravních testech, někteří si
vyzkoušeli i první pomoc s ošetřením. Odpoledne se velmi vydařilo a budeme se těšit na další
ročník a všem jezdcům přejeme co nejvíce kilometrů bez nehod!

Pojďte s námi oslavit státní svátek trochu netradičně! 28. října ve 14 hodin odpoledne na
dolním hřišti vypustíme draky, dračice i dráčata do oblak na naší DRAKIÁDĚ. Srdečně
zveme malé, ale i velké závodníky. Nezapomeňte si přinést draka a dobrou náladu. Těšíme se
na vás.
A ještě tento den v podvečer společně uložíme všechny broučky k zimnímu spánku.
Ptáte se jak?
Vše se dozvíte na drakiádě!

Některé děti z Divadélka vystoupí 19. listopadu na vánočním jarmarku v Chrasti.
Všechny horecké děti se pak budou pečlivě připravovat na horecký Betlém, který se
uskuteční 18. prosince v podvečer u naší malebné kapličky. Moc se na vás těšíme a věříme, že
si to užijeme jako loňský rok.

Jako v předešlých letech, tak i letos, budeme vypouštět balónky s přáním Ježíškovi.
Tato pěkná akce se uskuteční dne 9. prosince v odpoledních hodinách. Přesný čas ještě
upřesníme a doufáme, že se této krásné a tradiční akce zúčastníte.
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