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Vážení občané,
nezapomeňte přijít 
k volbám

do zastupitelstva
 Kosteleckých Horek

Komunální volby se konají 
1. a 2.listopadu
v malém sále Obecního domu na Kosteleckých Horkách.

  Volební příloha
Rozhovory s jednotlivými kandidáty do zastupitelstva Kosteleckých Horek dále v listuHorecké noviny 4/1

Tentokrát bohužel nevytištěno na recyklovaném papíře

Proč a z jakého důvodu vznikl nápad vyzpovídat všechny kandidáty do horeckého zastupitelstva?  Možná 
z  potřeby vyprovokovat občany Horek k  tomu, aby se více začali zajímat o to, co se děje v obci, o čem obecní zastupitelé rozhodují, kdo 
do nového zastupitelstva kandiduje. 
V pozadí určitě stála i skutečnost, že ne všichni občané Horek mají chuť k volbám přijít a na spolurozhodování se podílet. Což následně vytváří prostor pro zkreslování informací a šíření různých polopravd, desinformací nebo kritik po obci, aniž by byly uvedeny na pravou míru nebo alespoň vzaty v potaz odpovědnými lidmi. 
   Děkuji všem členům bývalého obecního zastupitelstva v Kosteleckých Horkách
 za vykonanou práci a dobrou spolupráci v uplynulém funkčním období.
  Těm, kteří nadále nekandidují přeji pohodu a klid při jejich domácích aktivitách,
 a nově zvoleným zastupitelům přeji zdar a sílu v jejich práci pro obec Kostelecké Horky.
Pavel Voborník
   Nápad vydat tyto “předvolební noviny” vznikl také z pocitu nedostatečné cirkulace podstatných informací mezi lidmi na Horkách, zvláště když uvážíme, jak jsou Horky rozlehlé.



Rozhovory si neosobují právo profesionální žurnalistiky, ani nepředstírají kompletní znalosti ze zákoutí komunální politiky. I když seriózně by přeci jen zapůsobit chtěly. 
Jak nám ale již Jaroslav Hašek předvedl svojí kandidaturou 
za Stranu mírného pokroku v mezích zákona, ani volby by neměly zůstat suchopárnou záležitostí politiků, ale měly by nést také punc legrace a společenského dění. Zvláště takovéto komunální volby v malé obci, jakou Horky jsou.
Děkuji tedy všem, kteří si našli čas a uvolili se mi rozhovor poskytnout. Doufám, že nejen mě, ale i sobě a snad i ostatním občanům Horek pomohli formulovat nejeden názor či náhled.
Šárka Kulíšková
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Hledání smírčích křížů
V pátek 14. října se všichni žáci ZŠ ve Skořenicích vydali na podzimní výlet na kolech. Cílem cesty bylo nalézt smírčí kříže v okolí Kosteleckých Horek. Děti se rozdělily do dvou skupin na starší a mladší a vyjely ke kříži, který stojí v lese u Rájce. Starší děti tento kříž už znaly z výletu před dvěma lety, ale prvňáčci a druháci napjatě poslouchali pověst 
o přadleně, která zde nešťastnou náhodou zabila svého milého, který na ni čekal, když se vracela večer z přástek. 
Dále cesta pokračovala na Horka a kolem “malého a velkého obrázku” k Pavlovu kříži u Brumbárova. Děti zde nasbíraly spoustu hub a jelo se dál kolem bývalé Cabalkovy hájovny k Bartoňovu kříži. Další zastávka byla pak u nádrže, kde si děti mohly jen postesknout, že teplota vody již není rozhodně na koupání. 
Cesta poté vedla podzimním lesem kolem Velkého a Malého Pobočníku. 
U “Zpropadeného zámku” byl pro děti ukryt poklad. Druhá skupina dětí však přehlédla šipky vyznačující směr trasy a vyjela na silnici u Číčové. Poklad byl tedy zpětně vyzvednut a převezen na Smetanu, kde se obě skupiny setkaly. 
Po odpočinku se všichni vrátily zpět 
do školy na chutný oběd.
Lenka SnítiláHorecké noviny 5/1


(Před)volební příloha

Pavel Albrecht

Rozhovor s panem Albrechtem provázela smůla. Jednak to byl úplně první rozhovor a jednak se hned po první větě tajně zastavilo nahrávání a rozhovor zde přetištěný vznikl po paměti 
a teprve posléze byl doplněn a autorizován.

Str. 2
Z jakého důvodu jste se rozhodl kandidovat 
do zastupitelstva KH? 
Kdyby se k tomu každý postavil tak, že nechce, že má hodně práce, no tak by tam nebyl asi nikdo. Jinak já po tom nepasu. Když mě nezvolí, tak mám ještě jiné zájmy, nemám nějaké ambice. Politikou, tou vysokou, jsem spíš zděšen, raději bych se někde zavřel a žil sám pro sebe, bez politiky. Nemám vůbec ambice vkládat se do politiky. 
Chtěl byste být starostou obce?
Starostou být rozhodně nechci, neměl bych na to čas a ještě ani schopnosti. Ale myslím, že jsem schopen rozumně a uváženě posoudit návrhy, které přijdou 
do zastupitelstva. Nejsem radikální člověk, který by věc smetl ze stolu bez diskuse a bez rozumné úvahy. Jsem rozhodně nakloněn kompromisu. Ale na druhou stranu, určitě bych nebyl žádným aktivním členem zastupitelstva, který přichází s novými návrhy 
a nápady.

Máte představu o rozpočtu obce?
O rozpočtu a financování obce toho moc nevím.  Sice jsem se nepravidelně - kvůli práci - účastnil některých veřejných schůzí a minimálně finanční komise, která provádí kontrolu hospodaření.
 Rozpočet by rozhodně mohl být vyšší, dalo by se více investovat, až se dokončí náves, která ještě spolkne dost peněz a již nyní jsou k započaté stavbě připomínky: že neřeší dopravní situaci, že je vozovka příliš úzká a kdo bude v zimě odklízet sníh z chodníku atd.
 Rozhodně by se mělo investovat do kultury v obci, např. obnova kina, nezůstat jen u jednoho plesu Hasičů apod., aby se za kulturou nemuselo jen dojíždět. Určitě i práce s dětmi je důležitá, teď je 
na Horkách dost dětí. 
Nové zastupitelstvo nebude mít jednoduchý úkol, protože současné zastupitelstvo položilo laťku dost vysoko. Udělal se pěkný kus práce, například osvětlení a dodělávky na kulturním domě (dlažba, únikový východ). A jsou ty i problémy – třeba včera mně šokovalo, jak kolem Jednoty někdo spaloval plasty.
Jakým způsobem by se rozpočet dal zvýšit?
Nemám ale představu, jak by se peníze daly získat. Vím něco málo o dotačních programech Evropské Unie, o Phare, z toho, co starosta občas říkal na schůzích, ale příliš se vtom neorientuju. Rozhodně bych ale snahu zapojit Horky do sdružení obcí 
a zkusit takové dotace získat podpořil.





Stanislav Snítilý


Pan Snítilý mi odpovědi na otázky poslal písemně. Jistě zcela oprávněně uznal za vhodné neodpovídat na věci, které jsou spíše mířené 
na ty občany, kteří kandidují poprvé.


Z jakého důvodu jste se rozhodl kandidovat do zastupitelstva KH? Máte v úmyslu - 
po svém případném zvoleni do zastupitelstva - kandidovat dále i na post starosty obce?
Str. 3
Mám zájem starat se o veřejné záležitosti tak, aby se nám i našim dětem v této vesnici slušně žilo. Na starostu obce nechci kandidovat.
Co považujete za nejdůležitější budoucí přínos Vaší činnosti coby zastupitele? Jinými slovy - proč byste měl být zvolen právě Vy, čím chcete přispět Kosteleckým Horkám?
Činnost jedince je starostí pokud nemá podporu u ostatních zastupitelů a to nejen
Jak jste spokojen s dosavadním rozpočtem obce a způsobem hospodaření?
Rozpočet obce se víceméně odvíjí ze zákonem daných regulí. V každém případě bych byl rád, kdyby se z rozpočtu dalo financovat více akcí pro obnovu obce. Když si vezmete jaké škrty byly tento týden provedeny na státním rozpočtu, tak náš rozpočet určitě na příští rok nebude navýšen.
Na jaké účely byste peníze především směřoval?
Nechtěl bych mluvit o tom, na co by se měly finance především směřovat, protože to bude odpověď nového zastupitelstva.
S blížícím se plánovaným vstupem České republiky do EU mají například sdružení obcí nebo podobně spolupracující obce větší šanci dosáhnout na celkem štědré dotační tituly z předvstupních fondů EU. Myslíte, že je reálné pro Kostelecké Horky z této dotační politiky vytěžit něco pro vlastní rozvoj? 
Z předvstupních fondů EU je možné získat nějaké finance pro rozvoj obce, ale je to otázka informovanosti i blízké budoucnosti.





Cvičení pro ženy 


Každé pondělí a čtvrtek ve škole.

Začátky v 18,45 hod

Přijďte se protáhnout
a posílit svaly i ducha!




Miloslav Vostřel



Kandidujete poprvé do zastupitelstva?
Ne, už jsem jednou kandidoval.
A proč kandidujete znovu?
Protože jsem byl osloven.
A sám od sebe byste nekandidoval?
Str. 4
Ne.
A být osloven starostou je dostatečným důvodem?
Starosta přišel a ptal se, jestli budu kandidovat, tak jsem se nechal zapsat. Samozřejmě taky mám zájem na tom, co se děje na Horkách. Ale jestli se 
do zastupitelstva dostanu nebo nedostanu, to záleží na lidech.
A na starostu byste taky kandidoval?
Ne.
Máte nějaký svůj tip, kdo by mohl být starostou?
Abych vám řekl pravdu, ani nevím, kdo všechno je na kandidátce. (Procházíme seznam kandidátů.) Pana Šponara.
Proč si myslíte, že byste měl být z těch třinácti kandidátů zvolen právě vy.
Já myslím, že zvolen nebudu. (Smích.)
Dobře, tak jinak: V čem by byl váš přínos pro obec?
Nevím, to se uvidí, jestli se tam dostanu nebo ne, 
já nevím.
Pokud byste byl zvolen, myslíte, že vaše rozhodnutí budou uvážená?
Musela by být.
Jste spíš člověk kompromisu nebo spíš člověk radikálně řešící problémy?
Jak na co.
To je diplomatická odpověď…
Razantní ne, spíš kompromis.
Takže dáváte přednost diskusi?
Musí se to nějak vyřešit.
Máte přehled o rozpočtu obce?
Částečně ano.

Myslíte, že je dostačující?
Kdyby byl vyšší, tak by to bylo ještě lepší.
Jaká by měla být hlavní investice obce po volbách?
Dokončit vodovod a dál investovat do toho, co bude aktuální.
Napadá vás, jakým způsobem by se dal rozpočet zvýšit?
Získat dotace, jinak asi ne.
A co rozvoj podnikatelských aktivit v obci, z kterých by obec měla daně z příjmu právnických osob. Byla by tady taková možnost?
Myslím si, že asi těžko. Asi ne.
Mohla by obec v tomto směru občany nějak podpořit?
To nevím.
Existuje možnost získat dotace z předvstupních fondů Evropské Unie. To ovšem předpokládá, že se obec zapojí do sdružení obcí, mikroregionu. Podpořil byste takovou myšlenku nebo aktivitu?
Možná ano, ale já osobně jsem proti vstupu do Evropské Unie.
Ale to se netýká vstupu nebo nevstupu do EU.
Jasně. Myšlenku vstupu do mikroregionu bych podpořil, o tom se už tady jednalo, ale nevím, proč se to tenkrát nedotáhlo do konce.
Našel by se v obci nebo v zastupitelstvu někdo aktivní, kdo by byl schopen a ochoten obec v takovém jednání zastupovat?
Nevím.
A vy sám?
Asi ne. Já s tím nemám žádné zkušenosti.
Myslíte, že lidé, kteří kandidují do zastupitelstva mají o těchto věcech informace?
Určitě ano.
Chcete říct něco předvolebního pro svoji kandidaturu?
Ne. Mě všichni znají, jaký jsem. 



Luděk Luňák


Luděk Luňák odmítl mluvit na diktafon a rozhovor vznikl jako zápis mluvené řeči, který byl posléze autorizován. 



Z jakého důvodu kandidujete?
Chtěl bych něco změnit, hlavně v hospodaření obce, protože dosavadní hospodaření je absurdní.
Str. 5
Můžete být konkrétnější?
Na jedné straně tu jsou přehnané výdaje, které nejsou kryté. Rozpočet je neadekvátní výdajům. Nové zastupitelstvo zdědí dluhy plus ekologickou zátěž v podobě PVC odpadků, které se skladují v místním Lekomu. Svoji kandidaturou bych chtěl komunální politiku rozšířit víc mezi lidi. Podle mne nemělo stávající zastupitelstvo adekvátní informace k rozhodování 
a předávání informací bylo omezeno na malou skupinu lidí.
Chtěl byste být starostou?
Starostou být nechci. Nastávající starosta to bude mít těžké.
Mluvili jsme o hospodaření obce a o investicích. Myslíte, že se investovalo do zbytečných věcí?
Ano, konkrétně investice do přestavby návsi je zbytečně přehnaná. Je to sice pěkné, jako když se soutěží 
o vesnici roku. Ale kdo ty chodníky bude udržovat a kdo po nich bude chodit?
Kde vidíte potřebu aktuálních investic obce?
V rozpočtu obce tolik peněz není. Zaměřil bych se na údržbu obce, to se zanedbávalo. Myslím tím na údržbu stávajících nemovitostí, jako je škola – to je pro mne zásadní věc. Dále nejsou peníze na údržbu silnic. Nejsou peníze na základní věci. Třeba na Řadovech lidé nemohou jít do práce, když starosta neprohrne cestu. Myslím, že správa obce je postavena pouze na aktivitě a sebeobětavosti jednoho člověka – starosty.
Máte nějaký tip, kdo by mohl být starostou?
Navrhoval bych Stáňu Šrajerovou. Bude mít nadhled a úřednické nadání, to je potřeba. Bude mít i dobré vystupování. A byla by to zajímavá obměna, protože je to žena.

Zájemci o německou konverzaci 
s rodilým mluvčím
mohou přijít do školy každou středu v 17,00 hod
a domluvit se na vhodném termínu.
Na všechny se těší David Lorenz a Andreas Schmidt, 
dobrovolníci z Německa, kteří na Horkách stráví celý příští rok.
  Mluvil jste o tom, že obec potřebuje peníze na údržbu. Kde ale peníze shánět?
Nevím, kde je shánět, ale snažil bych se vyjít s tím, co obec má. Sponzoři asi nepřicházejí v úvahu.
Máte alespoň zhruba přehled o tom, z čeho má obec příjmy?
Z nájmu, z prodeje lesa, což v současnosti stejně není řešení. Pro malou obec je to těžké – má málo obyvatel a dotace jsou asi malé. V souvislosti s tím mi připadá přestavba návsi megalomanská, nesedí to tam.
Z toho všeho, co říkáte, mi vyplývá, že máte pocit, že na Horkách lidé nedostatečně rozhodují o tom, co se v obci plánuje.
Byl bych pro vyvolání jednání o podobných projektech jako byl projekt návsi. Myslím, že je důležité slušně lidi oslovit. Když dáte pouze vývěsku, těžko někdo přijde. Jsem pro osobní kontakt s lidmi. Architekt, který náves projektoval asi neudělal chybu, ale zadání, jak se mu podalo, bylo chybné. Ale třeba to ještě půjde zútulnit zelení. 
Cítíte se být součástí horeckého společenství, součástí obce?
Určitě, ale s určitými výhradami.
Máte pocit, že je zde společenský život dostatečný?
Myslím, že všechno je postaveno na hasičském sdružení, tam se odehrává společenský život. 
A jednou za rok je hasičský ples – to je výborná společenská akce, ale takových by mělo být víc.
Jako budoucí zastupitel byste tedy věnoval rozvoji kulturního a společenského života v obci víc pozornosti?
Určitě.
A myslíte si, že zastupitelstvo je schopné kulturní 
a společenský život ovlivňovat?
Myslím, že ano, ale zase by to nemělo vypadat tak, že je vše řízeno z centra.













Pavel Kňourek

Z jakého důvodu kandiduješ do zastupitelstva?
Protože mě tam chtějí. Přišli za mnou, ať to podepíšu, že prý tam stejně pořád chodím a mluvím do toho. 
Tak proč tedy, když do “toho” stejně mluvíš, chceš svoji pozici měnit?
Str. 6
Protože teď budu moct hlasovat a dát hlas, který rozhodne o tom, co bych chtěl prosadit. 
A proč chceš na sebe vzít zodpovědnost rozhodování?
Už tady pár roků bydlím a myslím si, že už bych tady do toho mohl mluvit.
Ty jsi mezi kandidáty úplně nejmladší, a těch mladých je tam víc než polovina. Nemáš pocit, že vy mladí jste poněkud nezkušení?
Když se podíváš na vládu, tak ta je taky omlazená.
To je odvážná paralela…
Je. Já samozřejmě na žádné vládnutí nepomýšlím… Ale ti starší, ti to odmítli a říkají, že nemají čas a tak. Tak si myslím – jak se říká – mládí má zelenou, mládí vpřed.
A nebudou vám zkušenosti chybět?
Chybět budou, to určitě. 
Co by mohlo být tvým největším přínosem, budeš-li zvolen do zastupitelstva?
Schopnost dobře se rozhodnout. Myslím si, že když má člověk rodinu, že už má schopnost se rozhodovat. To už není tak, jako když byl svobodný, a nelze jen tak plácnout nesmysl. Člověk už má nějakou zodpovědnost.
Ty se zajímáš o to, co se v obci děje, jak sám říkáš: téměř vždy chodíš na schůze. Máš přehled o tom, jak obec hospodaří, do čeho zatím investovala, jaké nedodělávky eventuelně dluhy přecházejí na nové zastupitelstvo?
Mám zatím menší přehled. Do teď jsem se tím příliš nezabýval, pak se tím zabývat začnu. 
Mohl by jsi zhodnotit nebo připomínkovat způsob hospodaření obce a její investice za uplynulé volební období?
Já bych spíš rozdával chválu, protože se toho udělalo spousta, třeba rekonstrukce návsi. Když do Horek přijíždíš, tak vidíš, jak je to moderní, chodníky a ne jako dřív – kaluže. Je to lepší i z hlediska bezpečnosti dětí, kdežto když se chodilo jen po krajnici, tak je mohlo kdejaké auto smést. 
Potom se udělalo osvětlení, telefon, elektrika se položila do země, to je spousta věcí za nemalé peníze. Myslím, že prosazování bylo velmi tvrdé.
Mělo zastupitelstvo při prosazování těchto návrhů dostatečný přehled o tom, jaký mají občané názor?
Nevím, jestli měli přehled. Ale než se něco odhlasuje, tak se lidé, kteří na jednání přijdou, mohou ke všemu vyjádřit. Ale jestliže nepřijdou, pak je to těžké, protože každého obcházet a ptát se – to je nesmysl. Od toho jsou schůze, aby přišel ten, kdo má připomínky, a řekl je. A ne aby potom za rohem pomlouval, že se mu to nelíbí a že o tom nic nevěděl.
Funguje dostatečně komunikace mezi zastupitelstvem a lidmi z obce?
To není nikdy stoprocentní. Ale v obci je pár lidí a ti si to řeknou, takže do zastupitelstva se to pronese ještě dřív, než je to vzneseno oficiálně.
Máš přehled o tom, jaký je roční rozpočet obce?
To zas až tak nemám, ale do toho se člověk dostane, s tím se člověk jako zastupitel seznámí.
Mají Horky dostatek financí na podobné akce jako je rekonstrukce návsi?
Jak jsem slyšel, tak nemají. Ale nemůžeme chtít celý krajíc najednou. Postupně, precizně a kvalitně.
Co by v obci potřebovalo nejbližší investici?
Silnice – ty jsou v hrozném stavu. Vodovod – to by nebylo špatné.  Plyn by, myslím si, někdo uvítal. Ale to se všechno musí prodiskutovat.
Společenský život v obci se ti zdá dostatečný?
Chybí tady hospoda! A tam by se lidi radili - to  tady chybí.
Ale já mluvím o kultuře!
No právě, v hospodě je největší kultura.
Je tady kulturní dům, ve kterém se toho moc neděje.
To by se mohlo využívat víc, to je pravda.
Podpořil bys jako zastupitel záměr uspořádat v kulturáku koncert, bál, výstavu nebo jinou podobnou kulturní akci?
No jistě!
Horky by snad měly šanci získat dotace nejen ze státního rozpočtu, který zřejmě bude velmi omezený, ale třeba také jako člen sdružení obcí z fondů EU.  Co si o tom myslíš?
To bych si musel nastudovat, co je to přesně sdružení obcí a jaké výhody by to Horkám přineslo. A jestli pouze výhody nebo taky nějaké ztráty.
Poslední otázka: chceš dodat něco podstatného?
Ať nám Horka vzkvétají!

Alexander Rabiňák


Z jakého důvodu jste se rozhodl kandidovat, co vás k tomu přivedlo?
Starosta.
A vy sám byste z vlastního popudu nekandidoval?
Ne.
Str. 7
Já jsem se vás nejdříve chtěla zeptat na tohle: 
vy vlastně bydlíte skoro ve Smetaně, od Horek úplně odstrčený, cítíte se vůbec být Horečákem?
Já a ta hájovna na Růžovci na druhé straně, my jsme vlastně jediný občani Kosteleckých Horek, kteří jsou o dva kilometry mimo Kostelecký Horky.
Právě, takže ta vaše kandidatura je z geografického hlediska trochu zvláštní…
Ono je to tady územně takhle hloupě udělané.
A cítíte se tedy jako Horečák?
Tak půl na půl, protože něco mám tady na Smetaně a něco do Horek.
A kdybyste byl zvolen, tak by ve vás převládla ta půlka horecká?
Tak o Smetanu se přeci nestarám.
A na místo starosty byste kandidoval?
To v žádném případě ne.
Pokud budete zvolen do zastupitelstva, v čem byste viděl svůj největší přínos?
Můžu obci pomoc,ale to můžu úplně stejně když budu zvolen nebo nebudu zvolen. Když potřebuje obec něco, co se týče lesů - protože obec vlastní lesy - tak v tom můžu poradit, s prodejem dřeva například. Ale to klidně udělám, i když nebudu zvolen.
Když budete nucen docházet na schůze zastupitelstva, nemyslíte, že budete více vtažen do dění 
v obci?
Je to možné, že budu více vtažen do dění, protože tady jsme přeci jen trochu bokem.Ale jinak, když obec nebo starosta něco potřebuje, tak se ozvou 
a udělám to. Kostelecké Horky jsou tak malá obec, že se tady všichni alespoň podle vidění znají, takže to není jako řídit město, kde jsou ty lidi anonymní. Tady se to musí rozhodovat víceméně konsensem všech. Zastupitelstvo si samo bez všech ostatních moc nerozhoduje.
Je ale podstatné, aby ten, kdo bude zvolen jako zastupitel na jednání docházel a nějak aktivně tam vystupoval, a ne jenom pasivně seděl a k ničemu se nevyjadřoval.
To jistě.
Vidíte to spíš tak, že vy budete ten, kdo sice bude docházet, ale nebude s ničím aktivně vystupovat?
Já asi těžko budu s něčím vystupovat, přímo co se týče Horek, to asi v žádném případě, protože jsem přeci jen trochu bokem. Je ale možné pomoct s ledasčím. Spíš je to asi o tom, aby se člověk dozvěděl, co ty horecký občany vlastně tlačí, a možná že by pak k některým nedorozuměním ani nedošlo.
A až do té horecké reality více proniknete, nemyslíte, že budete mít trochu jiný pohled právě proto, že bydlíte tak trochu mimo?
Ale já myslím, že to je spíš přínos než zápor, když má člověk jiný pohled.
A co otázka rozpočtu obce a způsobu hospodaření?
Rozpočet sice přesně neznám, ale určitě nebude větší než okolo miliónu ročního rozpočtu. A s tím se při dnešních cenách zase tak moc nadělat nedá. A pokud jde o zdroj peněz – Kostelecké Horky vlastně nemají z čeho brát. Je tady pozemková daň, a z lesa není vysoká, protože les je tady mizerné kvality, a je tu tedy víceméně poloviční daň než je průměr ve státě. Takže to tak velký přínos není. Zemědělská půda taky žádnou velkou kvalitu nemá a průmysl tady není absolutně žádný. A jediné, z čeho by Horky mohly něco získat, bude ten písák, pokud se tu otevře. Z toho by nějaké finance být mohly, ale velké nebudou. A Lekom, což je vlastně jediný podnik, který tady něco dělá, z toho taky žádné velké finance nebudou. Pak má obec něco z pronájmu školy.
Ale to jde všechno do investic, do opravy školy.
No ale aspoň se ta škola má z čeho udržovat, aspoň ten barák nespadne.
Napadá vás, kde by obec mohla ještě přijít k dalším finančním zdrojům?
Jiný zdroje nejsou. Pak už jedině občané. Myslím, že teď po povodních nebudou ze státního rozpočtu taky žádné dotace. A když už se někdo do státního rozpočtu dostane a dotaci sežene, tak stejně pouze třicet procent dá stát a sedmdesát procent musí dát obec. Jediná šance by byla, kdyby byly Kostelecké Horky členem nějakého mikroregionu a přes mikroregion by se snad daly sehnat peníze od Evropské Unie. To je totiž podle mého jediná možnost, jak finance sehnat. A tam je to vlastně obráceně: když mikroregion sežene dotaci, tak je poměr obrácený: sedmdesát procent hradí Unie a zbytek jde ze strany obcí. Ale to nedostane obec sama, musí být členem mikroregionu, za který musí někdo mluvit. A teď je otázka kdo.
Myslíte, že informovanost lidí v Horkách o možnostech sdružení obcí a mikroregionu je dostatečná? Kdyby tohle přišlo na stůl zastupitelstva, myslíte, že by tomu někdo rozuměl?
Nevím. Možná, že starosta o tom něco ví, protože ten se samozřejmě o to zajímal docela dobře.
A vy byste byl pro, aby Horky zkusily i tuto možnost?
Pokud chtějí získat na něco peníze, tak je to asi jediná možnost. Protože průmysl tady nikdy velký nebude. Z aktivit lesa toho do Horek mnoho nepřiteče, maximálně pozemkové daně. Totéž Lekom, tam dostanou nějaké symbolické podpory. Zrovna tak něco by mohlo kápnout, pokud se rozběhne písník, ale to se ještě neví. Ale to budou peníze řádově tisíců maximálně desetisíců. Rozhodně to nebudu statisíce a milióny.

Stanislav Kroulík

Rozhovor se konal po telefonu, takže bohužel 
poněkud postrádá živost normálního rozhovoru.


Proč jste se rozhodl kandidovat?
Myslím, že by bylo dobré, aby se na Horkách angažovali mladí lidé.
Str. 8
Do zastupitelstva ale kandiduje hodně mladých lidí, 
ti starší vesměs odešli. Nebude tolik možná nezkušených mladých na závadu?
Myslím, že je třeba, aby tam mladí byli. I když samozřejmě zkušenosti starších jsou potřeba.
V čem byste viděl svůj přínos pro Horky v případě, že byste byl zvolen do zastupitelstva?
Museli by mě zvolit lidi, kteří mě znají. Snad bych měl co říct.
Máte představu o rozpočtu obce?
Nemám.
A představu o tom, z čeho má obec příjmy máte?
Tak zhruba.
Zhruba znamená co? Můžete něco konkrétně říct?
Z Lekomu, to je tady asi největší společnost. Potom z podnikatelské daně.
Mohl byste nějak zhodnotit práci dosavadního zastupitelstva? Co by se mělo případně udělat jinak?
K  tomu bych se nerad vyjadřoval.
Myslíte, že byste mohl být starostou?
Takové ambice nemám.
Měly by Kostelecké Horky usilovat o to, aby se staly členem nějakého sdružení obcí? A posléze i usilovat o dotace z předvstupních fondů EU?
Myslím, že sdružení obcí je dobrá věc. Když se podobné vesnice dají dohromady. Myslím, že by to Horkám pomohlo. 
Myslíte si, že by zde byl někdo schopen Horky v takovém sdružení zastupovat a hlavně hájit jejich zájmy?
Nevím.
A vy?
Neuvažoval jsem o tom.
Chtěl byste dodat něco, co by v novinách o vás mělo zaznít?
Spoléhám na to, že mě lidi znají. 
(Pan Kroulík vysloveně nechtěl, aby tato věta zazněla jako heslo. Nicméně ji vyslovil jako odpověď na otázku a mám za to, že přesně popsal situaci mezi voliči 
a volenými zde na Horkách.)


Lenka Snítilá


Odpovědi byly redakci dodány v písemné podobě.

Z jakého důvodu kandiduješ do zastupitelstva?
Potěšila mě starostova důvěra a tak jsem návrh přijala. Na post starostky obce kandidovat nehodlám. Myslím, že kandidát na funkci starosty by měl mít zkušenosti 
ze zastupitelstva a měl by mít určitý rozhled.
Co považuješ za nejdůležitější budoucí přínos tvojí činnosti coby zastupitele? Jinými slovy - proč bys měla být zvolena právě ty, čím chceš přispět Kosteleckým Horkám?
V zastupitelstvu by měly být zastoupeny horecké ženy. Chtěla bych se věnovat rozšíření kultury a zapojení dětí a mládeže do činnosti v obci.
Jak jste spokojena s dosavadním rozpočtem obce 
a způsobem hospodaření? 
Rozpočet je zřejmě stanoven tak, aby obec dobře hospodařila.
S blížícím se plánovaným vstupem České republiky do EU mají například sdružení obcí nebo podobně spolupracující obce větší šanci dosáhnout na celkem štědré dotační tituly z předvstupních fondů EU. Myslíš, že je reálné pro Kostelecké Horky z této dotační politiky vytěžit něco pro vlastní rozvoj?
Pokud by obec vstoupila do nějakého sdružení obcí, mohla by nějaké dotace získat. Peníze bych směřovala na turistiku, ekologii, vyčištění rybníků, na péči 
o kulturní a přírodní památky.
Chceš dodat něco podstatného?
Myslím, že do práce v obci by se měly více zapojit ženy. Dříve zde pracoval Svaz žen, ženy se scházely, pořádaly se různé kulturní akce, výlety, kurzy šití 
i brigády. Postupem času však aktivita opadla, myslím, že by se mohla tato činnost znovu obnovit.


Zveme všechny příznivce batikování
9. listopadu ve 14,00 hod začíná ve škole na Kosteleckých Horkách
 batikovací dílna. 
Trička nebo bavlněné látky s sebou, stejně jako provázky, kolíčky, korálky apod.


Roman Frankota





Z jakého důvodu kandiduješ opět do zastupitelstva?
Protože mě starosta přemluvil.
Ale to přeci nemůže být jediný důvod!
Tak snad aby se něco udělalo pro obec. A člověk musí být u dění, něco ovlivnit.
Proč na Horkách neexistuje žádný volební boj?
Str. 9
Asi tady není potřeba.
Jak to, že ne? Je třináct kandidátů a pouze devět členů zastupitelstva.
Tady to nikdy nebylo, aby byl nějaký boj. Ale možná, že teď bude boj o starostu.
V jakém smyslu boj o starostu?
Jeden nebo dva teď možná chtějí být starostou. Spíš bývala makačka, aby starosta byl, aby se zvolil. Jde 
o to, aby obec fungovala. Protože my jsme nikdy nespadali pod žádnou jinou obec, Horky jsou odjakživa samostatné. Za komunistů jsme to vydrželi, takže si myslím, že by bylo špatný, kdybychom teď nebyli samostatní. Tak to je taky důvod pro to, u toho být.
Lidé kandidující do zastupitelstva jsou o hodně mladší než stávající zastupitelstvo. Proč?
Ti staří v zastupitelstvu se na to “vyprdli” a řekli, že už nepůjdou.
Ale z jakého důvodu?
Nevím. Najednou se zasekli, že nepůjdou.
Ale proč všichni najednou?
Asi už je to přestalo bavit. Řekli, že mládí má zelenou.
A nemůže potom nastat krize, když v zastupitelstvu bude spousta mladých nezkušených lidí?
Já myslím, že ne. Někteří kandidující, kteří už byli v zastupitelstvu minule, ti se tam určitě zase dostanou. 
Hodláš se v horecké komunální politice více angažovat? A pokud ano, v jaké oblasti?
Když to bude nutný, tak třeba kvůli písáku, aby tady nebyl. Nebo aby byl, ale ne v takovém rozsahu, jak si to Kinský myslí.
Ale obec již vyslovila předběžný souhlas.
To ano, ale s podmínkou, že se ještě udělají vrty kvůli vodě. Ale moc se mi nezdá, že tam v zatáčce už Kinský začal něco budovat, že to je jako k písáků, že už je rozhodnuto. Ať si tam písák má, ale nesmí to jít pod spodní vodu. Jak půjde pod spodní vodu, tak Horka budou bez vody.
A bylo to uvedeno v podmínce předběžného souhlasu?
Tam bylo, že se udělají vrty, aby se zjistilo, jak to vypadá, a pak že teprve bude následovat souhlas nebo nesouhlas.
Takže bude ještě další jednání?
No jistě. Jenže starosta povídal, že se zatím nic neděje.
Pokud jde o rozpočet obce –myslíš, že je dostatečný?
Peněz je vždycky málo.
Kde by bylo potřeba peníze investovat kromě 
na dokončení návsi?
To je spousta věcí – vodovod, tady u prodejny je všechno v desolátním stavu, cesty se musí udělat.
 I když se už něco udělalo, ale cesty se musí udržovat. A u prodejny a dole u návsi nástěnky, zastávka...
A co nějaká kulturní nadstavba?
Ale to taky, to patří k tomu. Takhle se to tady vždycky bralo: něco se udělalo a pak se posedělo. Dřív se jezdilo na výlety, to už teď taky není.
Proč ne?
Jednak o to nikdo nemá zájem nebo spíš není nikdo, kdo by to zorganizoval.
Máš přehled o tom, jaké má obec příjmy a z čeho?
Snad ano.
A nějaké nové zdroje peněz pro obec tě nenapadají?
To je mizérie. Tady jsme na konci okresu, dalo by se říct na konci třech okresů a je tu úplně mrtvo. My jsme za lesem.
Vezměme třeba kdyby obec víc pronajímala kulturák.
To by se musel zvýšit nájem.
O tom přeci rozhoduje obec.
Já vím, jenže to už se nechalo takhle hodně dlouho. To bude na novém zastupitelstvu, aby se to zvýšilo. Na to člověk přichází, že by to chtělo něco opravdu udělat. 
I když zase to nebude velký přínos. Ale vrazilo by se to do kulturáku, aby byl v pořádku. Jinak to bude jako se školou: i když tam bude špatný nájemce, bude to pořád lepší, než když tam nebude nikdo, protože pak to spadne.
Jaký byl postoj stávajícího zastupitelstva k vytvoření sdružení obcí?
To se tady zatím nějak moc neprojednávalo.
A mají k tomu lidé dostatek informací nebo myslíš, 
že o takové informace nestojí?
Každý si o tom šušká, ale nic se neděje.
O čem se šušká?
Jestli to bude lepší nebo jestli to bude horší. Spíš si myslím, že pro nás to bude horší, protože jsme malá obec a spíš dostane peníze ten větší, spíš město než obec. I když je sdružení celek. Vždycky si každý sune pod sebe.
Kdo by mohl Horky v takovém sdružení obcí zastupovat?
Starosta, protože o tom ví nejvíc. Nebo měl by vědět nejvíc, protože on jezdí na porady. On by měl taky předávat informace.
A předával starosta informace?
Já myslím, že ano. Snažil se.
A nejsou to pro lidi z obce příliš novátorské věci?
Určitě někdy ano, protože tady jsou spíš starší lidi, mladých je málo. Těch nejmladších tady je dost ale… Nikdo nemá čas, jsou v zaměstnání a na tohle sotva z práce uvolňují.
Chceš dodat něco podstatného pro svoji předvolební kandidaturu?
Když mě budou chtít zvolit, tak mě zvolí, a když ne, tak ne…

Oldřich Šponar

Pan Šponar mi po telefonu sdělil, že smysl otázek je jiný, než co se děje v zastupitelstvu, a z tohoto důvodu žádost 
o rozhovor odmítl. 


Stanislava Šrajerová


Str. 10




Proč kandiduješ do zastupitelstva?
Já jsem to brala spíš jako projevení důvěry místních občanů, ale že bych se vehementně do toho angažovala, to ne. Ale když za mnou přišel starosta, abych kandidovala, tak jsem to spíš brala jako doplnění počtu. 
Přirozenou potřebu zasahovat do místních záležitostí nemáš?
Nemám. Nejsem s ničím přímo nespokojená. Ale 
o spoustě věcí si myslím, že by se daly dělat jinak. 
A organizačně se spíš vybíjím ve škole.
Na druhou stranu můžeš organizační zkušenosti ze školy přenést sem. A máš také jiný pohled na věci, hlavně ženský pohled. Zvláště když v tom minulém (respektive současném) zastupitelstvu byli pouze muži.
Určitě si myslím, že třeba kultura tady trochu chybí. Já jsem měla kolikrát chuť připravit něco, třeba koncert nebo něco pro důchodce nebo pro děti. A když jsem s tím přišla, myslím že v tu pracovní středu na úřad, následoval takový potutelný úsměv jako “když myslíte…”, a to mě trochu odradilo. Řekla jsem si, že tady jsou už zřejmě zajeté koleje. Měla jsem prostě pocit, že to není důležité. A jediná kulturní akce, 
o které jsem se za celý rok dozvěděla, to byl ples. 
A přitom je tady kulturák s krásným prostorem. Myslím, že na koncerty by lidi přišli, že by to i pro obec bylo dobré. A vždyť ani v Chocni těch kulturních akcí není tolik, že bys měla každý měsíc možnost 
na něco jít.
Myslíš si, že by taková kulturní akce, kromě svého vlastního kulturního přínosu, mohla obci přinést
 i nějaký zisk?
Myslím, že ano. 
Proč bys měla být zvolena právě ty, jaký bude tvůj přínos pro obec?
Kosteleckým Horkám může podle mého přispět každý, na to nemusí být zastupitel.
Hodláš se v horecké komunální politice více angažovat, nebo budeš jen takovým přihlížeč, který pouze vyslechne, co druzí říkají?
No to určitě ne! Pokud už bych tam byla, tak do toho. Ale v podstatě teď ještě nevím, o co jde. Na zasedání zastupitelstva jsem byla jednou jedinkrát, takže ani moc nevím, jak to probíhá a co všechno zastupitelstvo musí řešit.
A o rozpočtu obce něco víš?
Právě když za mnou byl starosta, tak zrovna narazil 
na rozpočet a říkal, že je jakási půjčka na osvětlení a 
na náves, která je na hodně nízký úrok. S plynem že se pro Horky nepočítá, že přívod by byl tak nákladný, že by se to nevrátilo.
Máš nějaký návrh na zvýšení rozpočtu?
Pro zvýšení rozpočtu bych využila možnosti obce (školu, kulturák, hřiště) a získané peníze bych využila na jejich obnovu a ve prospěch lidí.
Myslíš, že by se obec měla víc zajímat o to, jaké mají lidé problémy? Starosta ani zastupitelé vlastně nejsou uvolněni a dělají tuhle práci vedle své vlastní.
Já si především myslím, že by se starosta měl této práci věnovat na plný úvazek, aby to mělo veškerý efekt. Jenomže já zas nevím, jaké jsou finance a jestli by to vůbec šlo. Myslím, že starosta na vesnici by měl být takový člověk pro všechno, aby měl čas na to obec obejít nebo projet, zvlášť když je tak rozlehlá. Současný starosta je “zlatej”, ten se snažil a dělal první poslední.
Obce spolupracující ve sdružení obcí mají šanci dosáhnout na dotační tituly z předvstupních fondů EU. Jak se na to díváš ty?
Samozřejmě pokud bude možnost, tak bychom se snažili na něco dosáhnout. 
To ovšem předpokládá schopnost napsat společně projekt.
Tak to je to samé jako ve škole – když budeme vědět, že je potřeba projekt napsat, tak se to udělá. Když potřebuješ grant na další dotace, tak se udělá projekt tak, aby se ten grant dostal.
Ale nevím jak složité je takový projekt pro Evropskou Unii sestavit, ani nevím teď v tuhle fázi jak jejich systém funguje.
Čeho by se měl takový potencionální projekt pro Horky týkat?
Určitě životního prostředí, každé místo má svoje lokality, které by se daly využít. Nebo kdyby se tady horecká škola dala do pořádku, tak z ní udělat školu v přírodě, protože to je ideální místo, ani vařit by se tady nemuselo a jídlo by se mohlo dovážet z centrální jídelny. Když vidím ceny škol v přírodě a kolik za to děti platí… Jednak by se škola v první fázi dala poměrně rychle do pořádku, pokud by se zprovoznila. A ve druhé fázi, pokud už by běžela, tak by to mohl být slušný přínos.
Chceš dodat něco předvolebního nebo vzkázat něco občanům?
Svět je zrcadlo. Mračte se do něho a bude se na vás taky mračit. Zasmějte se a bude vám veselým a hravým společníkem (W.M.Thackeray)


Tomáš Voborník
Rozhovor s Tomášem Voborníkem se mi bohužel nepodařilo uskutečnit, jelikož byl pracovně vytížen.


Pavel Šeda


Vy jste už zkušený zastupitel, na vás musím otázky přizpůsobit…
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No, zkušený… Zkušený ne. Teď se to hodně omladilo, uvidíme, jak to bude fungovat, když se to z věkového průměru 53 změnilo na 35 let. Jak mi řekl stávající starosta, jsem v zastupitelstvu spíš aby měli to pívo.
Kolikáté to bude vaše období v zastupitelstvu?
Na Horkách jsem třináct let a tohle bude druhé období.
I když stojíte za pípou, už víte, na rozdíl od některých jiných kandidujících, jak takové zasedání zastupitelstva vypadá, co zastupitelstvo musí řešit, jaké problémy přicházejí na stůl, kolik je administrativy, kolik času je na diskusi. Jak byste tedy zhodnotil to, jak na Horkách zastupitelstvo funguje?
Zastupitelstvo jede podle plánu, který udělá starosta. Na schůzi si každý vezme tento rozpis, kde se hodnotí rozpočet obce, co se zaplatilo, co se má zaplatit, jestli jdeme do mínusu nebo do plusu. V rozpisu je přesně rozepsáno, co všechno obec platí. To starosta přečte, o tom se nehlasuje, s tím se zastupitelstvo nebo příchozí, kteří nejsou členy zastupitelstva, seznámí - zasedání je pokaždé veřejné. Pouze se hlasuje o změnách, které nastaly oproti minulému zastupitelstvu. 
Jak často se zastupitelstvo schází?
Zastupitelstvo se schází jednou za čtvrt roku, to se dodržuje. Stačilo by se scházet dvakrát do roka, ale scházíme se čtyřikrát, abychom vždycky zhodnotili čtvrtletí, pololetí, třičtvrtě roku a rok.
Kdo v rámci zastupitelstva vznáší návrhy na to, co by se v obci mělo dělat?
Návrh elektrifikace, vybudování veřejného osvětlení, které se skloubilo i s telefonem, vzešel od starosty. Většinou návrh vzejde od starosty obce. Ale 
k  elektrifikaci se přiklonila celá obec. I návrh návsi vzešel od starosty, takže se o něm půl roku diskutovalo, vyhlásil se konkurz a tak dále. Někdo je pro, někdo je proti, to víte sama a slyšíte sama od některých, že jsou to zbytečně vyhozené peníze. Někteří lidé by spíš chtěli kanalizaci, obecní vodovod, který je jenom nahoře a ani tam ho někteří nemají a žádají o to. Je to o penězích a starosta dal přednost návsi.
Myslíte, že podobných návrhů by mělo být víc?
Je to věc peněz, to je v každé vesnici, zvláště u nás. Zdejší příjmy, to je to, co dostaneme od okresu, z daní podnikatelů nebo se sáhne do obecního lesa, ale to nejde taky každý rok. Návrhů by bylo, ale je to o penězích. Taky jde o to, že jsme velmi rozsáhlá obec, co se týče rozlohy, ať s obecními lesy a nebo obcí. Je tu málo obyvatel, příjmy veškeré žádné.
Ještě jedna otázky na zastupitelstvo: pokud mají občané Horek nějaký problém, řeší ho přes zastupitelstvo? Spoléhají lidé na to, že jim obec pomůže něco vyřešit?
Záleží na tom, jaký spor.
Nemluvím jenom o sporech.
Myslím si, že sousedské spory dole na Horkách neexistují, protože tady je to barák – dlouho nic – barák. Nahoře si myslím, že je to taky takové. Najdou se někteří lidé, kteří - - - nebudu jmenovat…
To nemusíte rozvádět. Ještě zpět k návrhům vznášeným v zastupitelstvu. Přijde s návrhem na realizaci i někdo, kdo není členem zastupitelstva? Dejme tomu návrh na stavbu, přestavbu, nebo návrh na kulturní akci, na něco přínosného pro místní občany.
Neříkám, že jich bylo moc, přesně si už nevzpomenu co, ale pár písemných návrhů tu bylo. Ve středu má starosta úřední hodiny a každý může přijít a donést písemnou žádost nebo ji osobně tlumočit a starosta je povinen - a vždy tak učinil – na nejbližším zastupitelstvu s tím obeznámit zastupitelstvo a tuto věc projednat. Pokud to bylo písemně podáno, písemně se odpoví, pokud se žadatel dostaví osobně, osobně se mu odpovídá na obecním zastupitelstvu. Ale není to často a nevzpomenu si, jak komu bylo vyhověno. To by spíše formuloval stávající starosta. Ale myslím si, že žádný návrh, ať je od zastupitele pro obec nebo 
od cizího, nebyl nikdy ze strany starosty nebo zastupitelstva strčen bokem.
Máte tip, kdo by mohl být starostou? Třeba vy?
Tip určitě mám. Já tedy rozhodně ne, já nejsem žádný řečník, žádný úřední typ, to je málo lidí na Horkách. Rozhodně bych to ale dělat nemohl. Pomůžu všelijak, počínaje tím pivem, rukama, brigády - to ano. Svůj tip mám, ale nebudu jmenovat. Jiní mají jiný tip, ale abych řekl pravdu, mám z toho  strach. Ti starší odešli, ti měli svoje názory, takový ten svůj starý zarytý rozum, uvidíme, jak to bude fungovat.
V pozitivním nebo negativním smyslu?
O to to bude horší, že odešli a teď to je všechno 
na těch mladých.
A myslíte, že jsou tak nezkušení, nemají přehled, nedokáží se obětovat nebo nebudou mít čas?
Některé znám, jsou to mladí kluci a jsou zodpovědní. Někteří tady žijí, ale pro obec ještě moc neudělali. Třeba se to zlepší teď, když budou v zastupitelstvu, mám ale strach, že třeba ne. Uvidíme. 
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Hasiči zakončili sezónu
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Vraťme se ještě k úspěšně zvládnuté domácí soutěži v Kosteleckých Horkách, kde naše družstva dětí a mužů excelovala a s dvěma prvními místy zcela ovládla velmi dobře obsazený 1. ročník soutěže v klasickém požárním útoku. Družstvo mužů navíc dosáhlo při sání ze zdroje pod úrovní terénu svůj historicky nejlepší čas 37,37s. 
Za zmínku stojí i nečekané umístění Skořenic, které v jedenáctičlenném poli obsadilo překvapivě výborné 
3. místo. Dramatická byla také spontánně uspořádaná soutěž v hodu palicí do dálky, kde první místo vyvrhal nadšeně házející Martin Žlebský. Všem, kteří se nějakým způsobem zasloužili o zvládnutí organizace soutěže patří velké poděkování, neboť ve vesnici, kde se nikdy podobné akce nepořádaly, se konala v posledních dvou letech již druhá a dá-li svatý Florián, tak snad nebude ani poslední.
Po soutěži v Albrechticích, kde naši muži obsadili v konkurenci devatenácti mužstev 7. místo, si mohou všichni aktivní hasiči odpočinout a přes zimní přestávku nabrat sílu. První příležitost k regeneraci byl 26. říjen, kdy hasiči slavili zakončení sezóny společně se všemi, kdo se o letošní úspěchy i neúspěchy zasloužili. Podle slov jednoho člena sboru, který nechtěl být jmenován se jednalo o velmi kvalitní a tvrdou přípravu na příští sezónu, protože se prý druhý den nemohl ani pohnout. My jenom doufáme, že ona nemohoucnost nebyla způsobená následky oslavy, ale tvrdou prací, kterou členové sboru odvedli tentýž den při zajišťování dřeva na topení v kulturním domě.
-lk-

Moje letošní prázdniny
Michaela Snítilá

Moje prázdniny zahájil indiánský dětský den. Chodili jsme podle mapy a za splněné úkoly jsme dostávali korálky, které jsme si navlékali na provázky. Hned potom jsem odjela na tábor do Hlavňova. Z tábora nebylo daleko do Broumovských skal. Ty jsme využili na lanovku a ke slaňování. Celý tábor jsme prožili jako Harry Potter. 
Začátkem srpna jsem jela na tábor k Brněnské přehradě. Celotáborovou hrou byl ježek v kleci. Vyrobili jsme létající tam-tam a létající kolo z ovoce a zeleniny. Psali jsme si deník. Také jsme jeli parníkem 
po Brněnské přehradě a do ZOO. Nejvíce se mi líbilo, když jsme na loďce přepluli přehradu a noc jsme strávili v lese nedaleko od hradu Veveří. Deset dní uplynulo a už jsme jeli domů.
Během prázdnin jsem se jezdila koupat na Smetanu, chodili jsme na houby, jezdili na kole a byli jsme 
na výletě na Hluboké u Holic. Jednoho dne jsme se vydali na Deštnou. Prošli jsme ji od Masarykovy chaty přes Bukačku k Šerlišskému mlýnu a zpět. Stavili jsme se v Uhřínově ve středověké vesnici. Vyzkoušeli jsme si, jak se bydlí ve středověkých obydlích a nakonec jsme si mohli nakrmit kozy a posedět u rybníčka. Cestou domů jsme se stavili u sklíčkového potoka 
a výlet jsme zakončili na koupališti v Rychnově nad Kněžnou. Také jsme trénovali na hasičskou soutěž, kterou jsme pak vyhráli. Jezdila jsem na loďce. Byla jsem na prázdninách u babičky. Na poslední výlet jsme vyrazili do Ústí nad Orlicí. Pěšky jsme vyšli na Andrlův Chlum. Před výstupem na rozhlednu jsme se osvěžili u studánky U poustevníka a U Vlčí studánky. Dále jsme pokračovali na koupaliště do České Třebové. Letošní prázdniny se vydařily, ale rychle utekly.


Křížek v polích
má nové sousedy
V sobotu 19.října, přesně den před Mezinárodním dnem stromů, se na Horkách sázely ovocné stromky, přesazovaly se ty, které nepřežily letní sucho a upravovalo se okolí křížku v polích směrem 
na Rájec. 
Počasí již také tradičně nepřálo, přesto v nepříjemném dešti vydatně pomáhaly i děti, tentokrát v účasti jasně převážila Podhůra. 
Nákup mladých, slív, jabloní a třešní uhradila ze svého programu Strom života Nadace partnerství. 
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