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Vážení spoluobčané,
dostává se vám do rukou výtisk Nových horeckých novin, který vychází při příležitosti
maškarního průvodu obcí.
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1. Trocha statistiky za rok 2009
Počet narozených dětí

4

Počet zemřelých spoluobčanů

5

Přistěhovalo se občanů

13

Odstěhovalo se občanů

8

Počet obyvatel k 31. 12. 2009

389

2. Přehled hlavních událostí roku 2009
LEDEN
Tříkrálová sbírka – 10. ledna – výnos 7.153 Kč – odesláno okresní charitě;
ÚNOR
Maškarní průvod obcí – účast 35 masek;
Jako každý rok, tak i v loňském roce se uskutečnil maškarní průvod a následně taneční
zábava. Počasí nám všem přálo a o dobrou náladu nebyla nouze. I tentokrát se do
horeckých ulic rozešli hudebníci, kati, medvěd s doprovodem, laufr, zdravotní sestřičky,
holiči a další tradiční masky. Objevily se však i nové nápady, jako popelář, malíři apod.
Je vidět, že fantazii se meze nekladou. Ať žije maškara!! Večer se rovněž povedl. Při
velké účasti se slavilo a zpívalo do ranních hodin.

Dětský karneval
Druhý den po náročné maškaře se uskutečnil dětský karneval. Spousta dětí přišla
oblečena do krásných kostýmů. Všechny pochválil kouzelník, který bavil nejen děti, ale i
většinu unavených dospělých.
Schválení žádosti o dotaci z prostředků Středočeského kraje FROM na stezku
Horky-Potěhy;
BŘEZEN
V. obecní ples – 14. března – bohatá tombola. Velký úspěch u účastníků plesu mělo
vystoupení břišních tanečnic;
V polovině března se konal již V. ples obecního úřadu. Hudba se rozezněla po sále a
taneční parket byl občas malý. Nejvíce však překvapily břišní tanečnice a zejména
pánové mohli na tanečnicích oči nechat. Jistě všechny potěšila bohatá tombola a každý
si alespoň něco malého odnesl domů.
Schválení žádosti o dotaci na zařízení pro CzechPOINT;
DUBEN
Schválení smlouvy o pronájmu s firmou SLUNETA na výstavbu sluneční elektrárny;
Brigáda zaměřená na úklid v obci – účast 19 občanů;
Pálení čarodějnic spojené s opékáním buřtů;
Větší akcí pro občany Horek byla oslava pálení čarodějnic. Pálení ohňů a tradiční
opékání buřtů se vydařilo i přes nepřízeň počasí. Na dobré náladě to nic nezměnilo.
Dobrá zpráva pro všechny byla, že nikdo neodletěl na koštěti.
KVĚTEN
Položení věnce u památníku zastřelených spoluobčanů;
Výlet pro děti – návštěva Dinoparku a ZOO v Plzni, včetně panoramatického kina;
Aby byl květen dokonale využit, uskutečnil se i výlet pro děti. Originálnímu nápadu –
výleut do ZOO a přilehlého Dinoparku v Plzni se nedalo odolat. Počasí bylo nádherné
a poděkování za krásný zážitek patří obecnímu úřadu.
Výlet pro dospělé – hrad Bítov, projížďka po Vranovské přehradě;
|Počasí všem přálo a i přes časové zpoždění jsme vše stihli a výlet si dokonale užili. Už
se všichni těšíme na nová nepoznaná místa v České republice.

Nohejbalový turnaj – účast 30 občanů. Vítězem se stala trojice ve složení Kateřina
Veselá, Miláček Miloslav mladší a Dušan Maxa. Vítězi však byli všichni, kteří se
turnaje zúčastnili.

Dětský den, který se velmi vydařil;
ČERVEN
Svoz nebezpečného odpadu;
Volby do Evropského parlamentu. Voleb se zúčastnilo 100 voličů, tj. 31,1 %. Pro
kandidáty ČSSD i ODS bylo odevzdáno po 27 hlasech. Pro kandidáty KSČM 15
hlasů;
Proveden audit hospodaření za rok 2008 – auditorská firma Organizační kancelář
Praha vydala vyjádření – bez závad;
ČERVENEC
Divadelní představení souboru NEŠKVOR – hra „Nežerte Clinta Eastwooda“
Provedena sbírka na pomoc postižené obci Těchobuz v okrese Třebíč, která byla
poničena záplavami. Celkem společně s občany (vybráno 27 105 Kč) a obcí (uvolněno
z pokladny 12 895 Kč) bylo vybráno 40.000 Kč a částka odeslána této obci;
SRPEN
Byla podána žádost o dotaci na zařízení pro vybudování pracoviště CzechPOINTU a
provedeno výběrové řízení na dodavatelskou firmu;
V období prázdnin je velmi využíváno víceúčelové hřiště, a to jak mládeží, tak i
dospělými, zejména pro hru v tenise, odbíjené a nohejbalu;
ZÁŘÍ
Nákup sněhové frézy za 52 350 Kč;
Vítání občánků;
Obecní úřad uspořádal pro milovníky hudby setkání občanů za účasti „Boubelek“
z Vilémova. Při dobrém pití a tanci všem odpoledne rychle uteklo Zpívání nebylo
výjimkou a hudba pana Soukupa potěšila srdce i duši nejednoho posluchače.

Zahájení budování stezky Horky – Potěhy v hodnotě 3 384 110 Kč. Společná akce
s obcí Potěhy. Na tuto akci získána díky Krajskému úřadu Středočeského kraje
dotace ve výši 95 %;
Schválen návrh rozpočtu obce na rok 2010;
ŘÍJEN
Provedena dodávka zařízení pro CzechPOINT v hodnotě 81 680 Kč. Na tuto akci
byla získána dotace ve výši 85 %;
Uzavřena smlouva s Českou poštou na umístění reklamní tabule. Za umístění tabule
uhradí Česká pošta 70 000 Kč;
LISTOPAD
Provedena výplata vánočního příspěvku dětem do 15 let;
Provedena výplata příspěvku starým občanům (nad 75 let) ;
Zakoupeny hračky pro Mateřskou školu v Potěhách ve výši 4 200 Kč;
Poskytnutí finančního příspěvku TJ Slovan Horky ve výši 25 000 Kč;
Poskytnutí finančního daru Nemocnici Čáslav ve výši 20 000 Kč;
Podepsána smlouva o dílo na výstavbu kanalizace a čistírny odpadních vod s firmou
Pražské silniční a vodovodní stavby a. s.. Podle smlouvy bude stavba zahájena
v únoru 2010 a ukončena v květnu 2011;
PROSINEC
Dokončena výstavba přechodu pro chodce u autobusové zastávky „čerpací stanice“ a
prvních 100 m chodníku u státní silnice;
Uspořádá tradiční Mikulášská besídka;

Několik desítek dětí netrpělivě čekalo na příchod sv. Mikuláše. To, že přijde sám, děti
tušily, ale bylo vidět napětí a nepatrný strach v jejich očích. Jaká to byla úleva, když čert
zůstal v pekle a sv. Mikuláš přišel sám. Po mnoha soutěžích a tanci se všichni spokojeně
rozešli a nemysleli na nic jiného, než na příchod Ježíška.
Podána žádost o dotaci z prostředků Krajského úřadu Středočeského kraje
z prostředků FROM na výstavbu chodníků po celé délce silnice I. třídy;
Zahájena hra ve stolním tenisu v sále obecního úřadu;
Poslední akcí tohoto roku, tentokrát pro dospělé, byla oslava konce roku na místním
hřišti. Dobrá nálada byla přirozeně naladěná vtipem i alkoholem. Odpálení několika
světlic přilákalo dospělé a mládež na hezkou podívanou. Ať žije rok 2010!!

3. Události v kopané

V březnu pro horecké fotbalisty začal prozatím poslední půlrok ve III. třídě. Teprve
v dubnu v jarní části soutěže zabodovali a to remízou 2 : 2 s mužstvem z Bílého
Podolí. Poslední výhrou ve III. třídě byla výhra 2 : 1 s týmem Vrdy B. Na poslední
zápas do Sázavy se nejelo, protože pád do IV. třídy byl nevyhnutelný. Snad bude na
podzim lépe. V měsíci srpnu vystřídal amatérské sportovce opět klubový fotbal.
Horečtí fotbalisté začali již 15. srpna, a to hrůzostrašnou prohrou v Močovicích 7:
1. Byl to velmi ošklivý začátek. Na první body jsme museli čekat až do 26. září, kdy
remízou 1 : 1 se získal první bod. Další týden přišla dlouho očekávaná výhra. Sice
v Okřesanči, ale co je doma, to se počítá a tři body jsou tři body. Nejlepším střelcem
za Horky se stal mladý, perspektivní fotbalista Luboš Kruml ml. Inu mládí vpřed!

Horky 20. února 2010.

