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Horecký zpravodaj
Zastupitelstvo obce Horky přeje všem Horeckým občanům a příznivcům Horek
klidné prožití svátků Vánočních a v roce 2014 mnoho zdraví a pohody.
Zastupitelstvo obce

Ohlédnutí za rokem 2013
V roce 2012 získala obec Horky v soutěži vesnice roku titul ,,Skokan roku.“ Letos se obec do soutěže přihlásila s tím, že naváže na loňský úspěch a odprezentuje
zástupcům pardubického kraje a hodnotící komise naší obec v co nejlepším světle.
Samozřejmě jsme si všichni vědomi, že se co počtu a kvality aktivit nemůžeme rovnat s obcemi typu Dolního Újezdu, nicméně již ten fakt, že naší obec znají a hodnotí
představitelé Pardubického kraje je pro obec velkým přínosem. Na slavnostním vyhlášení soutěže v Dolním Újezdě (vítěz soutěže) získala obec Horky v silné konkurenci Fulínovu cenu za vzhled obce, květinovou výzdobu a zeleň v obci.
Možná i díky této naší prezentaci se podařilo pro letošní rok získat dotaci z POV Pardubického kraje ve výši 100 tis. Kč. na obnovu komunikací. Pro letošní rok jsme měli připraveny dvě alternativy – a sice oprava ,,Nouzovky“ 1 etapa od obecního úřadu k rozcestí
u Pelců a příští rok 2 etapa od Pelců k břízám u bažantnice. Po zvážení obou možností,
ﬁnanční náročnosti, po dohodě o průběhu plateb se zhotovitelem ﬁrmou DS DELTA jsme
se rozhodli posunout termín zahájení opravy až na konec září a udělat obě etapy najednou.
Současně jsme využily těžké techniky ﬁrmy DS DELTA a doválcovaly a doladily
cestu k vodojemu za kravínem.
Tato oprava byla nutná z důvodu opravy vodojemu začátkem roku 2014. Při této
opravě bude vyměněno čerpadlo a zařízení na hlídaní hladiny. Díky této opravě bude
dálkovým přístupem zajištěno celé zařízení a dispečink v Litomyšli bude okamžitě
informován o případných problémech. Celá oprava ve výši cca 350 tisíc bude hrazena
z prostředků ,,skupinového vodovodu Záhoran“ jehož je obec členem. Část nákladů
na zpevnění cesty k vodojemu byla hrazena z ,,Mikroregionu Litomyšlsko“,kde jsme
v loňském roce žádaly o dotaci na tuto akci.

Pro upřesnění doplním, že obě výše uvedené dotace byly v celkové výši 120 tis.
Kč. Zbývající prostředky jsou z rozpočtu obce. I přes tyto náklady hospodaří obec
s vyrovnaným rozpočtem.
J. Pechanec
Plánované akce pro rok 2014
V roce 2014 obec neplánuje žádnou větší investiční akci. Protože jsme v roce
2013 provedli ﬁnančně náročnou akci – oprava komunikace (nouzovka).
Plánujeme částečnou opravu komunikace na Netřeby, jednáme s obcí Č. Heřmanice a s rybářstvím Litomyšl o opravě rozbité komunikace po hrázi Netřebského
rybníka k Heřmanicím. Připomínám, že celá hráz je na katastrálním území Č. Heřmanic, takže vše záleží na této obci, zda najde v rozpočtu potřebné peníze. Obec Horky
nabídla ﬁnanční spoluúčast a podobně se k této opravě staví i rybářství Litomyšl.
Aby i nadále měla obec možnost čerpat dotační peníze, je nutné dokončit územní
plán obce.Celý tento schvalovací a vyjadřovací proces bude probíhat po celý rok
2014. Předpokládá se, že územní plán bude schvalovat již nově zvolené zastupitelstvo obce koncem roku 2014. Veškeré potřebné informace ohledně územního plánu
budou zveřejňovány na vývěskách a webových stránkách obce. Jak již bylo zmíněno
,čekají obec v příštím roce na podzim volby do obecního zastupitelstva.Věřím,že se
podaří sestavit a zvolit zastupitelstvo, které bude pokračovat v práci pro zastupitelstva končícího.Toto souvisí i s tím, že někteří členové současného zastupitelstva již
kandidovat nechtějí a je tedy potřeba oslovit nové kandidáty, kteří chtějí přispět k
zlepšování života v naší obci a k jejímu dobrému jménu v našem regionu.
J. Pechanec

Webové stránky
Po dlouhé době se podařilo díky spolupráci s p.Martinem .Kubištou aktualizovat,
pravidelně doplňovat informace na stránkách obce. Pro nalezení stránek obce stačí
ve vyhledávači zadat „obec horky“ a stránky se zobrazí na prvním listu nabídky. Je
potěšitelné, že návštěvy stránek se již počítají na stovky a tisíce.
Správce stránek uvítá jakýkoliv podnět k aktualizaci, zveřejnění příspěvku, fota
a podobně.
Jsou zde zveřejňovány i dobové dokumenty včetně starých fotek u kterých bychom uvítali pomoc při identiﬁkaci jak osob tak i časové osy fotograﬁí.
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Život v obci
Mnoho návštěvníků Horek se po celý rok mohlo přesvědčit, že i malá obec může
žít docela rušným společenským životem. Hlavně v letních měsících bylo živa jak
ve sportovním areálu v Hájence tak i v areálu u Vaka. Je příjemné slyšet od cyklistů,
turistů a dalších, že jsou překvapeni příjemným prostředím a vzhledem obce ,tak
i možností občerstvení a přátelského posezení ať již „V lese“ v Hájence, nebo
u „Hřiště“ u Vaka. Všem, kteří se o tuto možnost starají, patří jistě naše poděkování.
Již tradičními akcemi v Hájence bylo posezení při pálení čarodějnic, sportovní
dětský den a další. Je jistě dobře, že Hájenka byla provozována hasiči po celé léto, že
byla hojně využita k rodinným oslavám a setkáním.
S velkým zájmem se setkalo setkání občanů a přátel Horek na konci roku na obecním úřadě v zasedací místnosti. Promítaly se zajímavé fotograﬁe nejen z obce, ale
i z cesty p. Eliáše po Austrálii. Proto jsme se rozhodli podobnou akci zopakovat
i letos.
S velkou účastí se setkal i výlet do Vánoční Prahy a na hokejové utkání do O2 arény.

POZVÁNKA
Srdečně zveme všechny občany a přátele Horek k sousedskému posezení na
konec roku, které se koná v neděli 29.12.2013 v 15 hodin v zasedací místnosti
obecního úřadu. Jsou zváni všichni bez rozdílu věku. Po krátkém kulturním
představení dětí bude sousedská beseda a posezení.
Srdečně zve zastupitelstvo obce

PODĚKOVÁNÍ
Velké poděkování za dlouholetou práci pro zdárný chod naší obce, ﬁnanční stabilitu,pomoc občanům ve spleti předpisů,vyhlášek a daňových přiznání patří naší
dlouholeté paní účetní Marii Procházkové, která se rozhodla ukončit práci účetní naší
obce spolu se starým zastupitelstvem.
Novou účetní bude p.ing. Radka Tmějová, která již od podzimu přebírá postupně
agendu spojenou s touto prací. Věřím, že i po skončení práce pro obec nám p. Procházková zůstane nápomocna radou v případě problémů a přejeme ji mnoho zdraví
do dalších let.
J. Pechanec - starosta
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Společenská kronika
V obci žije 60 mužů a 63 žen, celkem 123 obyvatel
Průměrný věk Horeckých je 42 let
Děti do 15 let žije v obci 26
Věková struktura od 65 – 90 let = 13 žena a 9 mužů, celkem 22
Narození občánci Horek v roce 2013
Vojtěch Pelc
Emma Zahradníková
V roce 2013 oslavili svá jubilea naši spoluobčané
Němec Josef
Bečičková Vlasta
Dlouhá Marie
Škraňka Karel
Rovenský Josef
Procházková Marie
Dlouhá Marie
Jana Hurytová

Poplatky pro rok 2014
Výše poplatků stanovených obecníc vyhláškou zůstává pro rok 2014 stejná jako
v roce 2013.
Svoz TKO /popelnice/
550Kč/občan
Poplatek za psa
80Kč
Termín výběru poplatku bude oznámen na vývěsní tabuli a Webových stránkách
obce.

Očima pamětníka
Vážení čtenáři, na přání obecního zastupitelstva se opět vracím k původnímu tématu paměti. Domnívám se, že během těch dvaadvaceti zpravodajů jsem dostatečně
vyčerpal zásobu všeho, co jsem si v paměti uchoval. Nebylo pochopilně vše, pouze
z mé hlavy, velice mi pomohli vzpomínky starších spoluobčanů, zápisy z kronik, jak
místních i některých jiných. Domnívám se, že jsem opsal chronologický sled událostí
Horecký zpravodaj
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od konce 30 let, minulé století, období protektorátu, osvobození a další vývoj politických a hospodářských událostí, socialistickou proměnu venkova a znovu nabytí
svobody, činnost organizací, hasiči, červený kříž, kultura, tělovýchova a sport. Zmínil jsem se o některých občanech, kteří měli velké zásluhy na dění v obci, o těžkém
údělu žen, který je postihl, když mužové byli za první světová války nuceni bojovat
na různých frontách atd. Úmyslně jsem vynechal činnost mysliveckého společenství.
To přenechávám někomu z jejich řad. Jediné, co by se dalo do této mozaiky ještě doplnit, je jaké bylo politické smýšlení občanů od roku 1918 – 1948. Tento úkol, je ale
nad moje možnosti. V době první republiky jsem byl kluk, který o politice nevěděl
vůbec nic. Před několika lety mi paní MUDr. Hebltová věnovala knihu zápisů, ze
schůzí lidové strany v Horkách, kterou uchovávala po svém otci. V této knize mimo
bohaté činnosti organizace jsou uvedeny výsledky voleb do zastupitelských orgánů
a tak jsem uznal za vhodné tyto záznamy uveřejnit, aby si o tom čtenář udělal svůj
vlastní úsudek.
Volby 2.12.1928
Strana název

NS

Senát

Československá strana lidová
Republikání
Národní socialisté NS

46
92
2

46
92

Národní demokraté

2

Sociální demokraté SD

2

Nacionální demokraté ND

1

Strana živnostenská

2
Volby 27.10.1929

ČSL
Republikání
NS

Živnostenská
Liga
SD
Hlinkova Ludová slov. str.
Komunistická strana
5

52
99
2
1

46
87
2
1

1

1

1

1

1
1
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Nevím zda v záznamu letopočtu není chyba, zdá se mi velice nepravděpodobné,
že by se po necelém roce znovu opakovaly volby
Volby 1938
ČSL
Republikáni

SD
NS
Živnostenská strana

52
97
1
2
2

47
89
1
2
2

61
1
22
61
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Volby 1946
ČSL
Komunisté

SD
NS

6
5

Tyto volby mám již ve své paměti. Kandidátka byla sestavena ze stran, Národní
fronty, volilo se Ústavodárné shromáždění a poslanci do národních výborů, které
nahradily dosavadní obecní zastupitelstva a zpravovali státní majetek. Národní výbory měly být, jak se vyjádřil jeden politik, prodlouženou rukou strany. Pochopitelně
komunistické strany. Za tyto volby, ve kterých u nás získal komunistický poslanec
pouze jeden hlas, stali se místní občané, terčem kritiky ze stran levicově zaměřených
občanů okolních obcí. Horky prý hlasovaly pro návrat Němců, návrat buržoasie a
podobně. Byli to poválečné první a zároveň poslední svobodné volby u nás. Na ty
další, jsme si museli téměř půl století počkat.
Vážení čtenáři. Domnívám se, že tímto bych mohl kapitolu paměti považovat za
uzavřenou. Myslím ale, že by nebylo na škodu podívat se na soužití občanů ze širšího
úhlu. I když se budu snažit psát objektivně, přece jen to bude můj osobní názor. Vše
má své klady a zápory, Horky, přesto, že jsou malá obec, bývalo zde mnohem více
obyvatel nežli v současnosti. Lidé se ale navzájem znali a to je spojovalo. Hospodáři,
převážně drobní zemědělci, moc dobře věděli, co práce v zemědělství, která bývala
závislá na lidských rukou obnáší, a tak si dokázali v případě potřeby vždy vypomoci.
Například v roce 1938, když v obci vypukla slintavka. Majitelé koňských potahů nabídli výpomoc při svozu úrody, když někdo v rodině onemocněl a musel být dlouhodobě hospitalizován. Vždy se našli dobří sousedé, kteří postižené rodině vypomohli
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a nezanechali ji jak se říká na holičkách. Sousedé si vypomáhali třeba při stavbách,
kdy zase bylo zapotřebí pilných rukou, výkop základů, ruční míchání malty, házení
cihel na lešení, a ostatní práce a tak lze říci, že to pospolité soužití občanů, bylo na
dobré úrovni. Co občany částečně rozdělovala, to byla příslušnost k církvím, katolící a evangelici. Nevím jak bych to správně nazval. Slova nesnášenlivost, nebo
řevnivost, jsou příliš silná. Snad by se tomu dalo říkat nějak jako škorpení, když si
malé děti dělají naschvály. Kdybychom chtěli hledat kořeny, museli bychom daleko
do minulosti a to nejen do doby pobělohorské, ale i předbělohorské a to není jak se
říká na pořadu dne. Tradovalo se to, z generace na generaci až do dvacátého století. Vzpomínám, jak jeden hospodář dával najevo svůj nesouhlas s památkou Jana
Husa tím, že na tento svátek vždycky vozil hnuj. Nebo zase jedna sousedka, když
se vypravovala do Džbánova na pohřeb, na otázku zda půjde zítra na pohřeb také
do Tisové odvětila, že ne, to je jenom katolik. Smutné ale bylo, že toto hašteření se
přenášelo na děti a školní mládež.Vzpomínám, jak někteří spolužáci na Horkách se
navzájem hádali, aniž by skutečně věděli proč, i s použitím nepublikovatelných výrazů a hanobení náboženských symbolů. My jako děti jsme to měli přísně zakázáno, ale
v některých rodinách se to v tichosti tolerovalo. Dnes se tomu můžeme pousmát. To
již patří minulosti. Nic se však nezměnilo na soužití občanů. V jedné hospodě spolu
usedli k jednomu stolu, katolík s evangelíkem, sedlák s hospodářem nebo dělníkem,
nebyli zde rezervovány stoly pro místní smetánku, jak tomu v některých obcích bývalo. Zajiskřilo to tehdy, když šlo o smíšený sňatek, nebo spor o stežníky, jakých
dříve bývalo velké množství, když se chodívalo převážně pěšky. Jeden takový s vychozeným právem, vedl přes zahradu čísla popisného 15. Tehdejší majitelka paní
Bohumila Voříšková, na žádost svých synů, sbírala podpisy občanů, zda souhlasí
se zrušením stežníku a zaplocení zahrady. Zde narazila na odpor katolické strany,
ale nakonec zdraví rozum opět zvítězil, nad zatvrzelostí některých jedinců. Další
spor vznikl, když se plánovala stavba silnice Cerekvice – Horky – České Heřmanice.
I zde se projevil náboženský rozpor. Ale ještě více se jednalo o vykoupení potřebných pozemků. Evangelická strana si přála směr po hrázi Velkonetřebského rybníka
kvůli hřbitovu, oponenti zase prosazovali kratší vzdálenost okolo Švábu. Bohužel už
tehdy se našli vychytralí úředníci, na nadřízených úřadech a institucích, kteří tohoto
rozporu dokázali ve svůj prospěch využít, zahájení stavby úmyslně zdržovali, potom
přišli únorové události, stavba zůstala rozestavěna a dokončila se až v 60. letech pouze k Cerekvici. Uvažovat dnes, coby kdyby nemá smysl. Tehdy byla zcela jiná doba,
mnozí občané byli rozčarováni, že silnice jim obec pouze protne. Na pořádnou komunikaci po obci, jsme si museli půl století počkat. Přesto alespoň, podle mého názoru
lze říci, že klady v občanském soužití, v obci celkově převyšovaly některé ty záporné
jevy. Obec přestála ta všechna zlá i dobrá období od první světové války až po současnost. Pouze na krátký čas, koncem 80. let, se stala součástí obce Cerekvice a hned
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po listopadu 89 se opět osamostatnila. Dnes se občané nemusí za svou obec stydět,
zvláště ti, kteří dokázali ruku k dílu. Velkou zásluhu na tom má obecní zastupitelstvo
v čele se starostou. Práce zastupitelstva je dnes mnohem náročnější nežli tomu bylo
za minulého režimu, kdy vše bylo diktováno z hůry. Velice se také klame ten, kdo
se domnívá, že jeho práci zastupitelstvu někdo ocení. Vzpomínám na rozhovor se
starostou z nedaleké obce, když mezi řečí mu řekl jeho soused: ,,Copak, tobě je hej,
když si za obecní peníze ve městě vše zařídíš a obstaráš“. Když mu dotyčný řekl, že
za celou dobu trvání ve funkci, si jediný cesťák nenapsal, závistivý soused mu na to
odpověděl větou:,,Tak seš teda trouba“. Jak je tedy zřejmé všem se nelze zachovati.
Já si myslím, že již nyní mohu všem členům zastupitelstva za jejich práci poděkovat
a nejen jim, ale všem, kdož dokázali jakkoliv přiložit ruku k dílu. Příštím rokem nás
čekají komunální volby. Je pravděpodobné, že se na kandidátní listině objeví nová
jména mladší generace. Přesto se ale domnívám, že pokud budou mít důvěru někteří
ze současných kandidátů, kteří se domnívají, že je čas, jak se říká, aby vyklidili pole,
aby to svoje rozhodnutí ještě zvážili, a alespoň ještě po jedno období těm mladším
pomohli a poradili.
Obec bude taková, jakou si ji občané udělají, to musíme mít neustále na paměti,
tak přeji všem občanům mnoho zdaru do dalších let. Všem čtenářům také přeji požehnané a radostné Vánoce. Vzpomněl jsem si na článek v jednom časopise, jak na
skládce komunálního odpadu ve městě se po Vánocích objevil nápis, Vánoční stromky odložte sem, Vánoční radost si ponechte. A tak ať nám ta Vánoční radost vydrží
opravdu hodně dlouho, přes celý příští rok, do kterého přeji všem hodně zdraví, spokojenosti a optimismu.
Morávek Jan
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