28. října proběhlo v Hájovně sousedské posezení s mysliveckou kuchyní, kterou
obstarala rodina Vaňousova. Po celý večer zde hrála živá hudba.
Jak všichni jistě víte, letos proběhla rozsáhlá oprava objektu Hájovny. Oprava
se týkala obložení části venkovních a vnitřních stěn dřevěnými palubkami, výměny
vchodových dveří a okna v malém sále, rozšíření velkého sálu o prostor kuchyně,
která byla vybavena novou kuchyňskou linkou. Dále byla uvnitř provedena nová
podlaha, nový štuk, byla vybudována nová udírna a proběhlo mnoho dalších úprav.
Oprava zahrnovala i nové rozvody vodovodu, kanalizace, plynovodu a elektřiny.
Dokončení zbývajících úprav se předpokládá v průběhu následujícího roku.
Myslím si, že letošní rok byl pro horecké hasiče velmi plodný a budeme se snažit, aby rok nadcházející byl neméně úspěšný. V roce 2018 bychom chtěli alespoň
částečně obnovit a doplnit naše hasičské vybavení, se kterým jezdíme na soutěže.
Kromě mužského soutěžního družstva bychom chtěli sestavit i družstvo žen. Plánujeme se zúčastnit okrskové soutěže v Makově a dalších vybraných soutěží. Máme
v plánu uspořádat řadu kulturních akcí, přičemž dvě z nich proběhnou ještě v letošním roce 2017. Jedná se o Vánoční besídku v Hájovně s následným sousedským
posezením a o oslavu silvestra. V příštím roce chystáme opět Pálení čarodějnic, dvě
Taneční zábavy, Loučení s létem, Posvícení, Vánoční besídku a Oslavu silvestra.
Máme ovšem více nápadů, tak se musíte nechat překvapit…
Bližší informace o kulturních akcí a dění v Hájovně naleznete na: www.facebook.com/hajovnahorky. Informace o veškeré činnosti obce a SDH můžete najít na
stránkách: www.horkyulitomysle.cz
Na závěr bych chtěl jménem SDH poděkovat Vám, kteří nám pomáháte ať při
vyhlášených brigádách, nebo mimo ně, protože bez Vás bychom nikdy nedosáhli
toho, čeho jsme letos dosáhli.
					
Děkujeme!
Radek Sokol

Horecký zpravodaj
Prosinec 2017

Číslo 22. (1/2017)

Vážení přátelé,

konec roku je obdobím, kdy se většina z nás ohlíží a rekapituluje, jak úspěšný
byl pro každého právě končící rok. Pro obec Horky byl rokem, ve kterém se podařilo zrealizovat většinu plánovaných akcí, rokem přátelského, sousedského soužití,
rokem aktivních mladých hasičů. Věřím, že i rok 2018 bude pro nás všechny klidný
a úspěšný. Do něho Vám celé zastupitelstvo obce přeje hodně zdraví, pohody a vzájemné soudržnosti v naší obci.
Zastupitelstvo obce

Ohlédnutí za rokem 2017

HORECKÝ ZPRAVODAJ. Vydává Obecní úřad Horky, Horky 55, 570 01
Litomyšl, tel.: 461 633 148, e-mail: obec.horky@lit.cz. Internetové stránky
obce: http//www.obechorky.cz. Bezplatné.

Tento rok jsme zahájili již bez prodejny potravin. Pro některé obyvatele to byl
jistě problém, ale byla to bohužel realita, na kterou jsme si všichni postupně zvykli.
Po úspěšné rekonstrukci toalet v Hájence jsme přistoupili k druhé fázi oprav tohoto
objektu a sice vnitřních prostor, střechy a vnější fasády /opláštění /. Takto velkou akci nebylo možné dělat pouze brigádně, ale díky zednické partě Pepa Souček
a Láďa Eliáš šla práce rychle dopředu. Při rekonstrukci se plně projevilo známé

rčení, že „bouráním se práce množí“, postupně se přicházelo na další a další problémy, které bylo třeba odstranit. Vše se ale podařilo a až na pár plánovaných nedodělků se „pálením čarodějnic“ mohlo začít s omezeným provozem Hájenky. Díky
mnoha odpracovaným brigádnickým hodinám mohla být začátkem července Hájenka využita již téměř v plné parádě k taneční zábavě. Tato akce se velice vydařila,
vydělané prostředky jsou postupně využívány k dokončení vybavení Hájenky. Od
této doby byl areál pod dozorem Radka Sokola využit téměř každý víkend ať již
k soukromým nebo obecním akcím. Skvělou akcí organizovanou právě Radkem,
bylo loučení s prázdninami spojenou s hasičským dnem. Díky pořadatelům se dobře
zabavili nejenom děti, ale i dospělí a na konec si všichni zařádili za krásného počasí
na louce v pěně. /foto na stánkách obce/.
Souběžně s rekonstrukcí Hájenky pracovalo zastupitelstvo na dotažení dotace na
traktor a vlek z fondu SZIF v projektu lesní technika. Po opravdu strastiplném dokladování se podařilo koncem léta dovézt traktor a vlek, následovalo přihlášení reg.
značky a čekání na následnou kontrolu z fondu SZIF. Ta proběhla úspěšně koncem
listopadu a od té doby může být tato technika používána.
Díky šikovnosti p. Řeháka byla provedena i zásadnější údržba starého traktoru,
který bude i nadále v obci využíván. K umístění této techniky jsou využity obě
garáže obecního úřadu a přechodně i hala p. Vaňouse. Další akcí byla plánovaná
oprava místní komunikace od Procházkových do Hájenky. Tuto akci jsme museli
bohužel po dohodě z MMR, kde jsme získali částečnou dotaci, posunout na rok
2018. Chceme na tuto komunikaci položit asfalt /obalovačku /, což bohužel nebylo
v tomto dotačním programu možné provést z důvodu změny stávajícího povrchu
komunikace. Doufám, že v příštím roce se tento záměr podaří.

Plánované akce pro rok 2018
V jarních měsících příštího roku chceme svépomocí postavit přístřešek za obecním úřadem pro oba vozíky a mulčovač. Věřím, že se najdou ochotní pomocníci
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SDH Horky
Letošní rok se SDH Horky rozrostl o 19 členů. Celkem je tedy na Horkách
38 dobrovolných hasičů.
Rozšířený sbor se letos poprvé sešel v únoru na výroční schůzi v Hájovně, kde,
mimo jiné, bylo zvoleno nové představenstvo a proběhla diskuze o budoucí
činnosti sboru.
Během letošního roku proběhly ještě další dvě schůze představenstva místních
hasičů a dvě schůze našeho okrsku Morašice, kterých jsme se rovněž zúčastnili.
Své zastoupení jsme měli i na školení strojníků v Litomyšli, školení o práci s internetovou databází PORTALL, shromáždění představitelů sborů okresu Svitavy
v Hartmanicích a semináři velitelů ve Svitavách.
Letos se nám podařilo sestavit mužské družstvo reprezentující SDH Horky na
soutěžích v hasičském sportu. V průběhu roku proběhly 4 nácviky požárního útoku
na louce u Velkonetřebského rybníku a na hřišti na Netřeby. 13. května jsme se
zúčastnili okrskové soutěže v Chotovicích, kde jsme se umístili na 7. místě. Na
druhou letošní soutěž jsme se vydali 9. září na Memoriál Vladimíra Tauera do
Čisté, kde jsme získali krásné 3. místo.
Kromě sportovní činnosti jsme se letos snažili i o posílení kulturních akcí v naší
obci.
31. prosince 2016 proběhla v Hájovně, myslím podařená, oslava silvestra,
zakončená malým ohňostrojem
Na přelomu měsíce dubna a května proběhlo u místní vodárny tradiční pálení
čarodějnic, zakončené opékáním buřtů a posezením v Hájovně.
V sobotu 3. června jsme se podíleli na již opět tradiční taneční zábavě u Hájenky, na které letos hrála skupina Betl Band.
26. srpna jsme uspořádali Loučení s létem pro děti i dospělé. Proběhly zde tradiční dětské soutěže o ceny na různých stanovištích. Poté byla na louce za pomoci zapůjčeného pěnovače od SDH Ústí nad Orlicí vytvořena pěna, ve které si
děti mohly hrát. Na louce rovněž proběhla ukázka hasičského automobilu Tatra
CAS 30, kterou vlastní SDH Horní Sloupnice a ukázka požárního útoku družstvem
z profesionální ligy SDH Dolní Ředice. Poté proběhly zábavné soutěže pro dospělé, jako například řezání kulánů nebo slalom s kolečkem. Po celý den byl program
doprovázen hudbou od DJ Petra Koukola, který zde hrál i na navazující večerní
taneční zábavě pro dospělé.

Horecký zpravodaj

7

Paní Procházková dokládá své tvrzení skutečností, že na fotografiích z živelní pohromy jsou pokácené stromy obaleny listím. Jak již zmíněno, vichřice přivodila mimo
jiné pád lípy rovněž na návsi, při kterém došlo k poškození oplocení kamenného kříže – jednoho ze symbolů Horek. Proto v roce 2010 obecní zastupitelstvo zpracovalo
a schválilo žádost o dotaci z prostředků Strukturálních fondů Evropské unie jednak
na opravu komunikace a úpravu návsi (včetně výsadby nových stromů), jednak na
opravu a restaurování kamenného kříže včetně oplocení. Protože se obci nepodařilo
získat prostředky na opravu a restaurování kříže z dotací, byla odsouhlasena oprava
z prostředků obce. Vše bylo odborně opraveno a zrestaurováno Jiřím Černým ze
Sloupnice a 23. října 2011 byl kamenný kříž vysvěcen knězem ThLic. Ing. Jiřím
Hebltem. Kamenný kříž tak dnes opět důstojně zdobí horeckou náves.

a toto zvládneme. Dále v předjaří provedeme zásadnější údržbu dřevin a ploch na
návsi, před úřadem a u vjezdu do obce od Netřeby.
Bude dokončena oprava budovy obecního úřadu. Na tuto akci obec žádala
o podporu z programu pardubického kraje, proto se letos budova neopravovala, aby
bylo možé využít dotace. Věříme, že se podaří dotáhnout i opravu již zmíněné komunikace k Hájence ve spolupráci s fondem MMR /ministerstva pro místní rozvoj/.

Co se týče společenských obecních akcí pro rok 2018:
V případě dostatku sněhu bychom rádi uskutečnili druhý ročník“ Horeckého
biatlonu“

Oldřich Pakosta
Ve spolupráci s SDH Horky bude pálení čarodějnic
Taneční zábava – plánována na 9.6.2018, případně ještě jedna koncem prázdnin
Ukončení prázdnin se sportovním dnem, tradiční výlov kaprů, posvícení
a silvestr v Hájence
Josef Pechanec

Pozvánka:
Obec Horky a SDH Horky zve srdečně všechny spoluobčany a přátele Horek
na vánoční pození s programem do Hájenky. Akce se koná 29.12.2017 od 16.30
hodin, otevřeno bude od 15.30 hod.
zast. obce
Tradiční večerní posezení s ručními pracemi se koná každou středu od 18,30 hod.
na obecním úřadě. Srdečně jsou zváni všichni zájemci.
Informace Marta Zemanová
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Poděkování:

Pamětní kamenný kříž v Horkách u Litomyšle

Děkujeme všem, kteří se podíleli a podílí na kulturních a společenských akcích,
které zpestřují a stmelují naše občany a přátele. Věříme, že se každý kdo jakýmkoliv způsobem přispěl v tomto poděkování pozná.
Zastupitelstvo obce

Společenská kronika:
Počet obyvatel Horek je 121 z toho 61 žen a 60 mužů
Dětí do 15 let je 25, průměrný věk je 38,6 let.
Nově obydlen byl dům č.11- rodina Novotná a Krabicova, vítáme Vás na
Horkách
Sňatek uzavřeli Verča Pechancová a Martin Kubišta, přejeme hodně štěstí

Blahopřejeme letošním jubilantům:
Voříšková Vlasta, Huryta František, Zachař Ladislav, Eliášová Věra, Zeman
Vladimír, Zachařová Eva, Štarman Jaromír.
Renata Zahradníková

Nové webové stránky obce - www.horkyulitomysle.cz
Od začátku prosince 2017 jsou naostro spuštěny nové webové stránky obce Horky. Naleznete zde aktuální údaje o dění v obci a mnoho dalších informací. Rádi
uvítáme jakékoliv podklady, které by bylo třeba zveřejnit, pište na obecní mail,
nebo přijďte osobně v úřední hodiny.
Věříme, že se osvědčilo i podávání informací pomocí SMS. Pokud ještě někdo
nedostává a nebo víte o někom, i mimo horeckých, kdo by rád tyto zprávy dostával,
je třeba dát telefonní číslo na které budou informace zasílány.
Josef Pechanec

Poplatky pro rok 2016
Výše poplatků pro rok 2016
Poplatek za popelnice		
500 Kč/osobu
Rekreační objekt			
500 Kč/rok
Poplatek ze psů			
80 Kč/pes
Výběr poplatků bude v únoru 2018, termín bude upřesněn

Prastarý symbol kříže v mnoha obměnách ztvárnění se stal součástí křesťanského myšlení. Kamenné kříže se objevují již ve středověku podobně jako kříže
dřevěné. Materiál tvoří opracovaný kámen, často žula nebo pískovec. Mezi nejstarší kamenné kříže patří podle dosavadních poznatků vysoké kříže latinského typu;
později byly vytvářeny menší kříže řecké a jejich tvar se rozvíjel do mnoha forem
ovlivněných vývojem nastupujících uměleckých slohů. Mnohdy se jedná o tzv. kříže smírčí. U novějších památek jsou části křížů spojeny kovovým drátem či šroubem. Novodobé kamenné kříže mívají samostatnou část pro základnu (podstavec,
sokl), někdy nástavec a samotný kříž. Přední plocha podstavce či nástavce bývá
zdobena rámováním, často je zde vytesán letopočet, iniciály, grafický symbol (srdce, kříž, meč, sekyra etc.), později i další texty. Zvláštní význam mezi kamennými
kříži zaujímají pamětní kříže, které byly stavěny za účelem vyznačení rozcestí či
křižovatek, k označování hranic pozemků či správních území, k označení estetického zdůraznění místa či přírodní zajímavosti, pro zviditelnění tradičně zajímavého
místa (blízkost památného stromu etc.), ke zvýraznění místa významné události
(bitvy, neštěstí), k označení nepřehlédnutelného místa u cesty a návsi. A právě do
posledně uvedené skupiny křížů můžeme zařadit ten v Horkách, neboť zdobí náves
obce.
Pramenný materiál (včetně narativních zdrojů), který by nám poskytl jakékoli poznatky o vzniku či historii pamětního kříže v Horkách, dle mých poznatků,
buď chybí, nebo o této události nevypovídá (viz kroniky fary v Českých Heřmanicích). Uvedený kříž byl na návsi obce vztyčen – podle nápisu –v roce 1847 (patrně
k označení nepřehlédnutelného místa) a toto prostranství bylo zvýrazněno vysázenými stromy (lípami). Je zhotovený z opracovaného pískovce a tvoří jej podstavec
(sokl) zdobený rámováním a symbolem probodeného srdce (jež odkazuje na stěžejní prvek křesťanské víry – Ježíšovu oběť na kříži) a nástavec zdobený rámováním přecházející v samotný kříž s ukřižovaným Kristem zhotoveným z kovu.
Na přední straně podstavce je vytesán zlacený nápis ANNO 1847; na zadní straně
nástavce pak čteme slova Obecním nákladem 29. máje /patrně 1847/ a OBNOVENO 1936. Autor kříže – snad kameník z blízkého okolí – není znám. Pískovcovou
plastiku obepínal patrně od samotných počátků – stejně jako nyní – kovový plůtek.
V červnu roku 2008 zasáhla Českou republiku silná vichřice, která způsobila škody též v Horkách u Litomyšle. Poryv větru, resp. nejničivější pás vichřice polámal (podle sdělení paní Marie Procházkové) lípy u dvora, u Filipů vyvrátil stromy,
u dolní louže další lípy. Dle vyjádření jmenované se nemohlo jednat (jak se často uvádí) o orkán Kyrill, který zasáhl Evropu, resp. Českou republiku již v lednu roku 2007.

zast. obce
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