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Číslo 22. (1/2020)

Vážení spoluobčané, přátelé obce Horky
Srdečně Vám všem přejeme klidné prožití svátků vánočních, pohodový a klidný vstup do roku
2021 i přes všechna opatření a úskalí, které tato doba přináší. Věřme a přejme si společně návrat
k normálnímu životu v naší krásné obci, tak jak jsme byli do nedávna zvyklí a mnozí z nás si ani
neuvědomovali, že ne vždy to musí být samozřejmé.
Mnoho optimismu, zdraví a dobré nálady Vám všem přeje zastupitelstvo obce Horky.

Ohlédnutí za rokem 2020
V roce 2019 jsem ve zpravodaji uváděl několik smělých plánů, projektů, které jsme chtěli
realizovat v letošním roce. Slovy klasika “člověk míní a …koronavirus mění“ jsme všichni byli
bohužel od Velikonoc silně ovlivněni opatřeními, která si vyžadovala situace s virusem. Každý
si jistě udělal na problém a jeho řešení svůj názor, nic to však neměnilo na opatřeních, která
opakovaně omezovala možnost shromaždování, společenských akcí. Díky tomuto se omezila
většina připravených akcí.
I přes tuto situaci se v rámci možností a díky obětavé práci mnoha brigádníků podařilo uvést do provozu dětské hřiště s průlezkami, postavit lesní přístřešky. Bohužel se na tuto
akci nepodařilo získat peníze z podaného dotačního titulu a tak obec provedla celou akci
z vlastních zdrojů.
Dalším záměrem bylo obnovení remízku od kravína k cestě od Tisové. Projekt byl předán
a podána žádost. Bohužel se ani v tomto případě nepodařilo získat peníze na realizaci. Majitelé
vedlejších pozemků /p. Kubišta a p. Tmej / zaseli travou dle vyměření, takže se snad na jaře
zazelená a nebude se chodit po oranici. Pokud nebude v nejbližší době vypsán dotační titul,
který by se hodil na náš záměr obnovení remízku, tak osázíme dle projektu vlastními silami
z rozpočtu obce.

Co se naopak povedlo je získání dotace a její zrealizování v podobě nového dopravního automobilu pro jednotku hasičů. V řijnu bylo auto předáno. Počítali jsme se slavnostním předáním
k výročí republiky spolu s uspořádáním vítání občánků a posvíceneckým posezením. Vzhledem
k situaci s kovidem se nic nemohlo uskutečnit. Snad se podaří v jarních měsících vše odčinit
a tyto akce se zpožděním uskutečnit. Pro Vaši informaci uvedu některá data týkající se automobilu pro hasiče. Jedná se o dopravní automobil pro 9 osob, plně vybaven pro jednotku dobrovolných hasičů pro přepravu osob. Žádost byla podána v lońském roce. Proběhlo řádné výběrové
řízení, schvalovací proces Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje a ředitelství HZS
České republiky. Každého jistě zajímá cena. 50% ceny platil HZS, 25% pardubický kraj a 25%
obec Horky. Obec tedy automobil stál cca 280 tis.Kč. Takto výhodné podmínky se již nemusí
opakovat a myslím, že to bylo správné rozhodnutí. Z řad hasičů bylo proškoleno 6 osob k způsobilosti řízení vozidla, /stačí sk B/, ale chtěli jsme obnovit znalosti a dovednosti, proto jsme provedli toto doškolení. V budoucnosti chceme vozidlo využívat k přepravě dětí např. do bazénu,
na bruslení, další aktivity v součinnosti obce a hasičů. Bohužel si musíme počkat na ulkidnění
situace, ale to je již obehraná písnička.
V souvislosti se získanou dotací na automobil jsme byli nuceni uspíšit opravu garáží
a prostorů v obecním úřadu. Chtěl jsem jmenovitě poděkovat všem, kteří odpracovali množství hodin při bourání, zednické práci, při malování atd. Raději poděkuji obecně,
abych na někoho nezapoměl. Již teď musím říci, že v současné době asi není v okolí obec,
kde by se byli schopni připravit, domluvit a vlastími silami realizovat takovouto akci. Moc
všem děkujeme. Na jaře ještě vyměníme vlastními silami vstupní dveře do bývalé prodejny
a věřím, že nám již situace dovolí se sejít a slavnostně otevřít a ukázat zájemcům opravené
prostory.
I přes situaci se shromažďováním se Horecké ženy a děti domluvili a v rámci možností
provedli generální údržbu zeleně v obci. Na jaře se určitě údržba zopakuje tak, abychom udrželi
zeleň a veřejné prostory v dobrém stavu jako doposud. Všem patří velký dík .
Po ukončení připomínkového řízení byly v obci umístěny nové dopravní značky za účelem zpomalení projíždějících vozidel. Bohužel se nepodařilo přesvědčit kompetentní orgány ke
schválení ještě dalšího zpomalovacího prahu při vjezdu na náves od Cerekvice. Tato varianta
nebyla schválena a proto nemohl být práh umístěn i přes náš požadavek. Po dohodě s dopravním
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inspektorátem zkusíme toto zamítavé stanovisko změnit a práh nechat umístit dle našeho
návrhu. Prosíme všechny, kteří po obci jezdí, aby i svým dílem přispěly ke zvýšené bezpečnosti
už jenom tím, že sami budou jezdit pomaleji a budou apelovat na ostatní.
Po celé jaro v našem lese probíhala těžba kůrovcového dřeva na palivo i na pilu.
Pavel Procházka odvedl velký kus práce se svými pomocníky. Také se podařilo udělat oplocení dole pod krmelcem a tento prostor bude postupně osázen. Obec na tuto těžbu dostala dotaci ve výši cca 60 tisíc korun. Získané prostředky z prodeje dřeva a dotace budou použity
k výsadbě a údržbě lesa. Zájemci o dřevo se mohou opět hlásit na obci nebo přímo u Pavla Procházky. Uvítáme samozřejmě pomoc při těžbě suchých a poškozených dřevin.
V době uvolnění opatření proti šíření kovidu se podařilo zorganizovat krásný dětský den
na ukončení prázdnin s otevřením dětského hřiště, lanovými překážkami a ukázkou hasičské
techniky s dováděním v pěně. Vzhledem k stále se měnící situaci jsme po společné dohodě nepronajímali areál Hájenky pro větší akce. Neorganizovala se žádná taneční zábava ani jiné akce.
Doufejme, že příští rok již bude normální
J. Pechanec

Společenská kronika
V roce 2020 se narodili 3 noví občánci: Hugo Tmej, Agátka Vaňousová a Barborka
Duštírová.
Bohužel nám současná situace zatím nedovolila zorganizovat sváteční vítání občánků, proto bych alespoň touto cestou rodičů jménem celého zastupitelstva ráda pogratulovala
a dětem popřála hodně zdraví a chuti do života.
Životní jubileum oslavili:
Pechancová Marie
Hurytová Jana		
Eliášová Marie č.p. 26
Vítek Zdenek 		

– 80 let
– 75 let
– 70 let
– 65 let

Všem oslavencům blahopřejeme a přejeme hlavně pevné zdraví do dalších let.
Opustili nás …
Pan Vladimír Eliáš ve věku 44 let a paní Ludmila Pelcová ve věku 70let.
A pan Jan Morávek, který byl téměř po celý život naším spoluobčanem, pouze svůj konec
života prožil v domově důchodců ve Sloupnici.
R. Zahradníková

Krátká vzpomínka
V letošní roce nás opustili naši tři spoluobčané, kteří byli s obcí od narození spjati a po celý
svůj život k ní neodmyslitelně patřili.
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Vláďa Eliáš svým osobitým humorem, životním postojem, prací pro obec, pro ostatní. Poznamenal každého z nás, kamarádů a přátel svým pozitivním přístupem k životu a přátelským
chováním. Nevím, jestli by se našel v naší obci a okolí rodinný domek, chalupa, ve které by
nezanechal odbornou zednickou prací svoji vizitku.
Lída Pelcová která nás náhle opustila patřila neodmyslitelně, jak jistě většina z pamětníků
potvrdí k naší bývalé prodejně potravin.V té dokázala s úsměvem a klidem potěšit své zákazníky jak z Horek, tak i z blízkého okolí. V době svátků brilantně podělila z několika přidělených
kilogramů pomerančů či mandarinek všechny rodiny s dětmi. My starší víme, o čem hovořím.
Jenda Morávek byl opravdovým Horečákem a celý svůj život se aktivně zapojoval do dění
v obci. Svoje bohaté vzpomínky dokázal předávat každým rokem ve svých článcích do zpravodaje. Pamatuji se na okamžik, kdy jsem ho poprvé seznámil se záměrem psát každý rok Horecký
zpravodaj a na příjemný čas, kdy jsme společně přepisovali do počítače jeho příspěvky psané
na psacím stroji.
J. Pechanec
Knihovna Horky se oblékla do nového, upravily se prostory
díky mladým brigádníkům. Aktivních čtenářů také přibývá, je
jich již přes třicet. Čekáme další zájemce o četbu, není problém
sehnat většinu titulů z knihovny Litomyšl.

Upozornění
Tradiční výlov kaprů se uskuteční v okleštěné podobě „PRO HORECKÉ“ v úterý 22.12
v odpoledních hodinách /cca ve 14 hodin/. Skromné občerstvení do vlastních hrnéčků a štamprlat. Pro každého horeckého je kapřík připraven.

Poplatky
Pro rok 2021 se výše poplatků za sběr komunálního odpadu nemění - 500 Kč
Za pejska - 80 Kč
Termín výběru bude upřesněn zprávou SMS
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SDH Horky
Letošní rok 2020 jsme jako sbor dobrovolných hasičů zahájili již
tradičně lednovou výroční valnou hromadou, na které jsme zhodnotili
rok uplynulý a s nadšením jsme započali přípravy na řadu kulturních
a sportovních akcí, které jsme plánovali uspořádat v letošním roce.
Bohužel, jak všichni víte, v březnu u nás započala koronavirová krize, která zcela změnila
běžný život každého z nás.
Z důvodu této krize a kvůli vládním nařízením se letos, i přes snahu organizátorů a trojím
posouvání termínu, neuskutečnila okrsková soutěž, která se tentokrát měla odehrát v Cerekvici
nad Loučnou. Nekonali se bohužel ani další soutěže v požárním sportu, kterých bychom se mohli zúčastnit. Letos jsme tedy, zcela výjimečně, žádný vítězný pohár nepřivezli. Neodolali jsme
však, a jen co nám posekali louku u Hájovny, tak jsme se sešli a požární útok jsme si párkrát
zaběhli na nečisto.
Jsme velice rádi, že i přes danou situaci, jsme dokázali v druhé polovině května obnovit víkendový provoz areálu Hájovny. Zde bych se rád zastavil a velice poděkoval všem členům SDH,
kteří se celé léto obětavě střídali za výčepem a umožnili tak provoz Hájovny.
Bohužel, i když nám situace v létě umožňovala scházet se spolu o víkendech na pivu a klobáse v Hájovně, větší kulturní akce by byli již příliš velkým rizikem. A tak jsme letos byli nuceni
zrušit obě zábavy, posvícení a další připravované akce.
Jedna společenská akce se nám ale díky rozvolnění vládních nařízení a zmenšení rizika nákazy v danou dobu, uspořádat povedla. Touto akcí bylo Loučení s létem.
Letošní rok jsme na Loučení s létem pro děti připravili mnoho disciplín o ceny, skákací hrad
a pěnu na louce s ukázkou hasičské cisterny, se kterou k nám dorazili naši kolegové ze sboru
dobrovolných hasičů z Čisté.
Ale jak se říká: „všechno zlé je k něčemu dobré“. A tak i nám se nechtěně získaný volný čas,
který jsme plánovali věnovat přípravám společenských akcí, podařilo smysluplně využít, a to
převážně v oblasti našeho vybavení a zázemí. Během letošního roku se nám například podařilo
zcela zrenovovat naši požární stříkačku PS 12.
Další obrovskou změnu prodělala požární zbrojnice na Obecním úřadě. Zde jsme propojili
obě garáže v jednu, zvětšili a vyměnili obě vrata za plastová sekční, udělali novou elektroinstalaci, navedli jsme sem vodovod a kanalizaci, udělala se nová podlaha a vymalovalo se. Spolu
s garážemi došlo k drobným úpravám i v hasičské kanceláři, kde byl doplněn kuchyňský kout.
Také zde začalo vznikat nové hygienické zázemí, které by mělo být dokončeno v příštím roce.
Kromě obecního úřadu se pracovalo i v Hájovně. Zde vzniklo krásné dětské hřiště a venkovní zastřešené posezení. Bylo opraveno a natřeno ohrazení
asfaltového hřiště a byli dolakovány poslední sady stolů a laviček. Dále byl
vymalován velký sál uvnitř Hájovny.
Myslím, že v letošním roce, i přes všechny jeho nástrahy, může být náš
sbor hrdý na množství dobře odvedené práce.
Na závěr bych chtěl jménem SDH poděkovat Vám, kteří nám pomáháte ať při běžné činnosti,
akcích, vyhlášených brigádách, nebo mimo ně, protože bez Vás bychom se neobešli.
Děkujeme! Za SDH Horky Radek Sokol
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Vážený pane starosto, vážení zastupitelé
Touto cestou bychom chtěli moc a moc poděkovat všem, kteří se podíleli na vybudování
dětského hřiště u Hájenky, zejména velký dík patří naší mládeži, pod vedením R. Sokola, která
tomu věnovala tolik volného času, myslíme si, že by bez nich toto nebylo realizovatelné. Velký
dít všem brigádníkům!!!
Je hezké, že se snažíte, zastupitelé a hasičský sbor, takto zpříjemnit pobyt, zejména dětem,
ve vaší obci. Myslíme si, že obec může být pyšná na hotové dílo a vůbec na všechny provedené
akce a investice, v tak malé obci a zastupitelé se nemusí před voliči stydět za činnost pro místní
občany, chalupáře, ale i přespolní. Toto není běžné pro okolní obce a můžete být vzorem.
Přejeme celému zastupitelstvu pevné zdraví, hodně úspěchů při dalších realizacích a zároveň
i pěknou dovolenou.
Za všechny Jarda a Jana KOSKOVI s vnoučaty.
Po mnoha připomínkách z řad občanů a mládeže jsme se na zastupitelstvu dohodli na zadání znaku a vlajky obce HORKY. Tyto návrhy zpracovávají heraldici na základě důkladného
prozkoumání a prostudování historie obce a dochovaných záznamů v kronikách. Níže popisuje
postup pan Tejkal.
V lednu bude na našich webových stránkách zveřejněna anketa s volbou znaku obce.

OBEC HORKY
návrh znaku obce
varianta 1
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OBEC HORKY
návrh znaku obce
varianta 2

OBEC HORKY
návrh znaku obce
varianta 3
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OBEC HORKY
návrh znaku obce
varianta 4

Návrh znaku a vlajky obce počítá s reflexí názvu obce dle jejího umístění na vyvýšeném
místě oproti okolí a s vykreslením základních historicko-geografických charakteristik obce, jimiž jsou poloha obce v blízkosti historické rybniční soustavy z konce 15.století a dubového háje
s panskou bažantnicí zřízenou na přelomu 17. a 18.století.
Všechny varianty návrhu vycházejí z obecných zásad heraldické a vexilologické tvorby
a mohou být tedy předloženy Podvýboru pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky s žádostí o schválení a doporučení Předsedovi PSP ČR znak a vlajku
obci udělit.
S přátelským pozdravem a očekáváním Vašeho stanoviska
Mgr. Jan Tejkal
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