Horecký zpravodaj
Prosinec 2018

Číslo 22. (1/2018)

Vážení horečtí spoluobčané, vážení přátelé naší obce,
rok se s rokem sešel a je zde opět konec roku, čas adventu, čas rekapitulací a pro mnohé
i čas předsevzetí. Věříme, že pro Vás všechny byl končící rok 2018 úspěšný a šťastný a pokud
se něco nepovedlo a nebo nestihlo, tak že se to povede v roce nadcházejícím.
Mnoho zdraví, štěstí, rodinné a pro nás všechny důležité sousedské pohody všem přeje
zastupitelstvo obce Horky.

Ohlédnutí za rokem 2018
Pro letošní rok byly plánovány tři větší investiční akce. První byla oprava a částečné přeložení
části vodovodního hlavníku po cestě od Procházkových k Hájence. Tato akce byla financována
z prostředků skupinového vodovodu Záhoran, jehož je obec členem.
Druhá akce bylo dokončení opravy střechy obecního úřadu. Projekt byl spolufinancován
z prostředků pardubického kraje a obce Horky.
Třetí a největší akcí byla oprava komunikace od napojení „nouzovky“ k Hájence. Na
tuto poměrně náročnou opravu se podařilo zajistit část peněz z fondu Ministerstva pro místní
rozvoj a zbytek byl financován z rozpočtu obce. Drobné terénní úpravy a práce s tím spojené
budou dokončeny na jaře 2019.
Samozřejmě nesmíme zapomenout na průběžné dokončování oprav našeho areálu u Hájenky, které je prováděno svépomocí.

V letních měsících byly ze sloupů veřejného osvětlení demontovány zbytky rozvodů kabelového internetu a nainstalován bezdrátový rozhlas. K jeho využívání dojde od konce letošního roku
z důvodu spuštění rozhlasu v prosinci 2018. Dále se samozřejmě pracovalo na údržbě zeleně
a úklidu obce.
Z kulturních akcí je třeba připomenout tradiční výlov kaprů, vánoční besedu v Hájence,
pálení čarodějnic, úspěšná pořádání dvou tanečních zábav a krásný hasičský den. Tyto akce
byly pořádány v úzké spolupráci obce a sboru dobrovolných hasičů, jejichž činnost se velice
rozrostla a díky zapojení nových mladých členů se stává důležitou součástí života obce Horky. O této činnosti však bude psáno v dalším příspěvku.
J. Pechanec

Oslavy 100 let republiky
V letošním roce oslavila naše republika 100 let od svého vzniku. Jsme rádi, že jste se
v tak hojném počtu zúčastnili těchto oslav spojených s vysazením stromu republiky a uctěním památky padlých horeckých občanů za první světové války.
Zastupitelstvo obce

Volby 2018
V říjnu 2018 proběhly volby do zastupitelstev obcí. V zastupitelstvu obce došlo k jedné
změně, kdy pana Františka Zachaře nahradil pan Radek Sokol. Děkujeme tímto voličům za
vysokou volební účast a panu Františku Zachařovi za jeho práci v minulém volebním období.
Starostou byl zvolen pan Josef Pechanec, místostarostkou paní Renata Zahradníková.

Informace z naší obecní knihovny
Protože máme velký zájem o oživení činnosti a návštěvnosti naší knihovny stanovujeme
otevírací dobu na vypůjčování knížek stejnou jako jsou úřední hodiny obce, tedy pondělí
v čase 18 – 20 hodin. Věříme, že bude tato možnost využívána, včetně možnosti zprostředkování výpůjčky přes knihovnu Litomyšl.
František Zachař
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Poplatky pro rok 2019
Výše poplatků pro rok 2019 se pro občany nemění - poplatky zůstávají ve stejné výši jako
v roce 2018:
•
poplatek za psa 80 Kč
•
poplatek za popelnice 500 Kč
Termín výběru bude upřesněn přes SMS zprávy, nejdříve však v únoru 2019.

Společenská kronika
V roce 2018 oslavili životní jubilea tito spoluobčané:
Pan Jaroslav Eliáš		
60 let
Pan Josef Rovenský		
75 let
Paní Marie Procházková
75 let
Pan Karel Škraňka		
85 let
Paní Vlasta Bečičková		
90 let
Všem blahopřejeme
Letos jsme se rozloučili s paní Jitkou Raisovou a s paní Vlastou Bečičkovou.
V letošním roce nám bylo ctí přivítat dva nové občánky:
Martínka Krabicu
Viktorku Kubištovou
Rodičům gratulujeme
Obec má 123 obyvatel k 30. 11. 2018; z toho 62 žen a 61 mužů.
Průměrný věk je 38 let.
Renata Zahradníková

Připravované investiční akce pro rok 2019
V příštím roce chceme dokončit přístřešek pro naši komunální techniku za obecním úřadem,
čeká nás také ještě dokončení drobných nedodělků v Hájence. Jako hlavní akci plánujeme úpravu
dětského hřiště v Hájence tak, aby bylo využíváno co nejvíce našimi nejmenšími a aby i rodiče
a další návštěvníci areálu měli kde posedět při hlídání svých ratolestí.
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Brigády
Vážení, protože ne všechno, co je třeba na obci udělat, můžeme zadat firmám, musíme
spoléhat i na ochotu občanů pomoci při některých pracích na údržbě obce. Pro příští rok
určitě plánujeme brigádu na prořezání okraje lesa okolo komunikace k Netřebí, úklid půdy
obecního úřadu a jarní úklid a údržbu zeleně. Věříme, že najdete čas a ochotu pomoci tak,
jako tomu bylo v minulosti. Termíny budou včas oznámeny, aby každý ochotný pomocník
našel a naplánoval těch několik hodin práce pro obec.
Zastupitelstvo obce

Pozvánka na nejbližší akce na přelomu roku
Sobota 22. 12. 2018

- Tradiční výlov horeckých kaprů, začátek v 13:30 hodin

Pondělí 31. 12. 2018

- Silvestr v Hájence, info pan Radek Sokol

Sobota 5. 1. 2019
			

- Tříkrálová besídka, posezení v hájence. Začátek v 16 hodin.		
Kulturní program s vystoupením dětí, beseda, bohaté občerstvení
Zastupitelstvo obce

Zajímavosti z Horecké kroniky a z práce Milana Novotného
Rozvody byly i dřív
Začátkem minulého století manželství manželů Plškových majitelů č. 3 (Zemanovi)
skončilo soudní rozlukou. Pešek pak žil v č. 31 (hájovna), paní dožila v č. 3 u Mikuleckých,
kterým chalupu prodali.
Dětí se rodilo víc
Do č. 8 (Hurytovi) se v roce 1682 k Martinu Fejtovi přivdala Alžběta. Jejich dcera se provdala
v patnácti letech do č. 7 (zbouraná chalupa). Alžběta ovdověla a vzala si v r. 1719 Matěje
Záleského, s nímž měla tři děti. Jejím třetím manželem byl Matěj Horák, svatbu měli v roce
1729 a spolu měli děti dvě.
Jiří Andrle z č. 15 (Filipovi) měl tři manželky a 16 dětí. S Kateřinou devět, s Žofií čtyři
a s Marianou tři. Dožil se požehnaného věku, jeho synovi když přebíral statek, bylo padesát.
Horecký zpravodaj
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Ale i počátkem minulého století měly rodiny víc dětí. Devět dětí bylo u Němcových v č. 19
a stejně u Voříškových v č. 39.
Nejdéle bydlící rody téhož jména
V č. 14 (u Vítků) hospodařil od roku 1723 do roku 1870 rod Eliášů.
V č. 26 od roku 1730 hospodařil a dosud bydlí rod Eliášů.
V č. 39 (u Horských) již od roku 1606 hospodařili a bydleli Voříškovi.
Evangelíci na Horkách
O tajných evangelících v Horkách psal v článku Milan Novotný na stránkách Růžového
paloučku.
Jiří Andrle, narozený v roce 1696, se přistěhoval z Heřmanic, kde vlastnil hospodu, kterou
vyměnil s Jakubem Eliášem za č. 15 (Filipovi). Jiří byl tkadlec a veliký evangelík. Byl za svoji víru
i v „arestu“ v Litomyšli, několikrát musel v heřmanském kostele přísahat příslušnost ke katolické církvi a zavrhnout víru helvetskou. Tehdy evangelické církvi horečtí obyvatelé říkali
víra beránková. Pocházela podle nich od mistra Jana Husa a při pobožnosti lámali chléb a pili
z kalichu Páně. Andrle měl šestnáct dětí, jak je výše uvedeno. I jeho poslední žena Mariana
byla souzena pro svoji víru, a přestože byli oba kacíři, svatbu měli v Heřmanicích, kde je
oddával katolický kněz. Dva bratři Jiřího odešli kvůli víře do Lužice.
Dalším evangelíkem byl Jan Janoušek narozen v roce 1709 v č. 17 (Jindrovi). Celá rodina Janouškových udržovala protestantské vyznání, a postupně odešla do Německa. Jan se
několikrát vrátil do Čech a pomáhal s odchodem do ciziny evangelíkům z širokého okolí.
Poslední ponocný
Pan František Šilar z č. 44 (Deylovi), narozený v roce 1892 byl posledním ponocným
v obci.
Horecký mlýn
Mlýn č. 40 byl původně vrchnosti a stál uprostřed hráze rybníka a pronajímal se.
Až v roce 1790 postavil Brýdl z č. 14 (Vítkovi), který se tam přiženil, na svém pozemku
mlýn nový, protože starý mlýn vyhořel. P. Sýkora mlýn koupil v roce 1938, obilí mlít přestal
v roce 1953.
Kovárna
V č. 45 (Jaromír Štarman) byla kovárna. Až po roce 1850 novou kovárnu postavil Karel
Fábl majitel č. 36 (Šplíchalovi, dříve Kopečtí).
Škola
V č. 52 (Eliášovi) v bývalé škole vyučování končí
v roce 1962, od září toho roku jezdí autobus.
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SDH Horky
V letošním roce náš sbor čítal 41 členů a opět se podílel jak na
kulturní činnosti v rámci obce, tak na hasičské činnosti v rámci okresu.
Na začátku roku bylo díky nadačnímu příspěvku a finanční výpomoci
z obecního úřadu zakoupeno nové hasičské vybavení s využitím na soutěžích v požárním sportu. Bylo zakoupeno 7 kusů nových reflexních
požárních hadic, savice, sací koš, rozdělovač, proudnice a sportovní
přilby.
S novým vybavením jsme se po několika trénincích v Českých Heřmanicích a na Netřebí v květnu zúčastnili okrskového kola požárního
sportu a poprvé v historii sboru jsme zde v kategorii mužů získali 1. místo a tím se nám
umožnil postup do okresního kola. Na okrskové soutěži se poprvé představil i náš nově
vzniklý ženský tým, který se umístil na 4. místě. Kromě okrskového kola soutěže jsme se
zúčastnili ještě netradičních soutěží v Makově a v Chotovicích, kde naši obec reprezentovalo
smíšené družstvo.
V letošním roce jsme v lednu v Hájovně uspořádali výroční valnou hromadu sboru. Dále
jsme se zúčastnili výroční valné hromady okrsku v Cerekvici nad Loučnou, schůze ohledně
okrskové soutěže v Makově, shromáždění delegátů pardubického kraje v Pohledech a školení elektronické evidence v Makově.
Letos se nám povedlo dokončit přestavbu bývalého obchodu na hasičskou kancelář. Místnost byla vymalována a na jednu ze stěn byl namalován znak SDH. Bylo doděláno linoleum
včetně nového olištování a celá místnost byla vybavena novým nábytkem.
V tomto roce jsme opět pořádali řadu kulturních akcí:
•
29. prosince 2017 jsme v Hájovně uspořádali dětskou vánoční besídku s následným vyprávěním o Thajsku
a sousedským posezením, kdy se podávali uzení kapři.
•
31. prosince 2017 proběhla v Hájovně již tradiční oslava silvestru.
•
Na přelomu měsíce dubna a května proběhlo
u místní vodárny tradiční pálení čarodějnic, zakončené
opékáním buřtů a posezením v Hájovně.
•
V sobotu 9. června jsme uspořádali první letošní taneční zábavu u Hájenky, které měla co se týče
posledních let rekordní návštěvnost. K tanci zahrála
skupina Rotoped.
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•
Druhá taneční zábava se konala 21. července. Zde hrála skupina Betl Band. I přes
řadu velkých konkurenčních akcí v okolí (Pivní slavnosti, vystoupení kapely Olympic, festival Hrady) byla rovněž dosti vysoká účast.
•
18. srpna jsme uspořádali hasičský den s programem pro děti i dospělé. Kromě množství
soutěží pro děti a soutěžního utkání dospělých byl na louce u Hájovny přistaven jeřáb s klecí, který
vyzvedával účastníky do 50 metrové výšky. Odtud byl krásný výhled na naši obec a na přilehlé okolí.
Celý den byl program doprovázen reprodukovanou hudbou od DJ Turbo, který následně zahrál
i na navazující taneční zábavě.
•
6. října jsme ve spolupráci s rodinou Vaňousovou uspořádali zvěřinové hody.
•
27. října jsme oslavili 100 let ČSR. Oslava začala na návsi zasazením Stromu republiky, odkud se pokračovalo k pomníku padlých za 1.světové války. Zde jsme položením
smutečního věnce uctili jejich památku. Průvod končil v Hájovně, kde proběhlo posvícenecké posezení s živou hudbou.
Následující rok 2019 bude pro náš sbor rokem výročním. Oslavíme totiž 115 let od vzniku
SDH na Horkách. K této příležitosti, jsme se rozhodli, zde na Horkách hostovat okrskovou
soutěž v požárním sportu. Akce proběhne v sobotu 18. května 2019, kdy se pokusíme obhájit
své vítězství. Dále budeme samozřejmě pokračovat v pořádání a rozšiřování kulturních akcí.
Můžete se těšit na pálení čarodějnic, které bychom však rádi rozšířili i o stavění májky. Dále
na dvě taneční zábavy kde zahrají skupiny Rotoped a Knedlo vepřo zelo. Hasičský den pro děti
i dospělé, posvícení a další doufejme krásné akce.
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
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Informace z obce
Prosíme o občasné, nebo i časté nahlédnutí na webové stránky obce. Zde se snažíme
podávat co možná nejvíce informací z dění na obci. Jsou zde úřední desky, fotogalerie
a zkoušíme i anketu na různá témata týkající se naší obce. Budeme moc rádi za každý námět,
foto, nebo účast v případných anketách.
Odkaz: www.horkyulitomysle.cz, mailová adresa : obec.horky55@gmail.com

Vážený pane starosto, vážení zastupitelé,
touto cestou Vám všem chceme poděkovat za realizaci nové asfaltové cesty k Hájence.
Je to opravdu „bomba“. Tímto pro nás končí blátivé a v období sucha prašné ježdění po cestě.
Jsme opravdu moc rádi a přejeme Vám všem další úspěšné realizace volebního programu
obce. Hezké prožití svátků Vánoc a hlavně hodně zdraví v příštím roce.
Jarda a Jana Koskovi s rodinami
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