ZPRAVODAJ
OBCE HORKY
č. 3/2015

Zpravodaj obce Horky 3/2015
Slovo starosty úvodem
Vážení spoluobčané,
roční doba pokročila k podzimu a je na čase opět informovat o dění v naší obci. Máme za sebou horké léto,
které nepamatují ani nejstarší pamětníci. Od začátku července byla zprovozněna měřící stanice teploty,
instalovaná o obecního úřadu. Podrobnosti k měření teplot v naší obci se dozvíte informace uvnitř zpravodaje.
Během léta se nám podařilo předat do užívání dětské hřiště. Je vybaveno celou řadou herních prvků,
vhodných pro zábavu dětí. Začátkem září bylo vybavení hřiště doplněno o altánek vhodný k posezení. Výstavba
tohoto hřiště byla umožněna díky dotaci z krajských prostředků. V budoucnu budeme dětské hřiště podle potřeb
dále doplňovat. Máme v plánu i vysázení vhodné zeleně.
Během léta proběhla i pravidelná údržba veřejného osvětlení a v současné době je dokončována drobná
oprava asfaltové komunikace v nové výstavbě. Byl opraven i vjezd do prostoru u Skalky poblíž pomníku
padlých.
Během měsíce října plánujeme uspořádat veřejnou schůzi občanů, na které budeme informovat o přípravě
rozpočtu na příští rok a dalších aktuálních záležitostech. Plánujeme také setkání s dárci krve.
Velmi dobře se nám letos daří shromažďovat vysloužilé domácí spotřebiče a elektrospotřebiče. Osvědčila
se pravidelně provozovaná doba odběru těchto zařízení ve sběrném místě, které prošlo úspěšně auditem od
firmy ELEKTROWIN, která od nás tyto spotřebiče odkupuje. Pokud na předání spotřebičů ve sběrném místě
vezmete s sebou děti, dostanou drobný dárek. Dobrou zkušenost máme také z letošního zavedení odvozu
bioodpadu. Co se týká provozování nádob na separovaný odpad, po zvětšení jejich počtu a zřízení dalšího
sběrného místa se situace s možnostmi ukládání odpadu zlepšila a nastavenou frekvenci odvozů zachováme i
v zimním období. Separováním odpadu pomáháme zlepšovat ekologii a zároveň to přináší i ekonomický přínos
do obecního rozpočtu.

Ing. Jaroslav Uhlíř
starosta obce

Václavská zábava v sále OÚ
Obecní úřad Vás srdečně zve na první ročník Václavské zábavy, které se uskuteční v sobotu 26. 9. 2015 od 20:00.
K tanci i poslechu bude hrát skupina NEON. Vstupné 100 Kč se hradí na místě v den akce.
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Sběrné místo elektroodpadu

Sběrné místo je pro Vás otevřeno na OÚ Horky každý pátek od 16:30 do 17:30.
Díky zřízení sběrného místa můžete odevzdávat veškeré elektrospotřebiče zdarma. Likvidace těchto odpadů
obec nic nestojí, naopak získáváme finanční a materiální odměny. Například od společnosti ELEKTROWIN a.s.
jsme za zřízení sběrného místa získali jednorázový příspěvek 2.000 Kč, za zveřejnění materiálů v minulém
a tomto zpravodaji 5.000 Kč a 15.600,-- na pořízení paletového vozíku pro manipulaci se sběrnými prostředky
na odevzdaný elektroodpad. Za vytříděné množství odpadu získáváme finanční odměnu, která je smysluplně
využita na likvidaci dalších odpadů. Více informací Vám rádi sdělíme v provozní době (každý pátek 16:30-17:30).
Odevzdat výše uvedený odpad může kdokoliv a nemusí být obyvatelem naší obce. O odevzdaném odpadu na
požádání vystavíme potvrzení o ekologické likvidaci. Odevzdat odpad mohou i firmy a podnikatelé.

Za každý větší spotřebič (mimo televizí a monitorů) získáte malý dárek zdarma!
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Pravidla pro používání dětského hřiště
Aby byla zachována dostatečná bezpečnost dětí na zařízení hřiště mělo dlouhou životnost, je potřeba
dodržovat některá pravidla:
غ
غ
غ
غ
غ
غ
غ

děti mladší sedmi let musí být na hřišti pod dohledem dospělé osoby
zvířatům je vstup do prostoru dětského hřiště zakázán
je zakázán vstup s jízdními koly
zjištěné závady na herních prvcích je nutné neprodleně ohlásit na OÚ
při odchodu z hřiště musí být pískoviště zakryto ochranou sítí
v prostorách hřiště je třeba zachovávat pořádek, na odpadky je instalován koš
v prostorách hřiště je zakázáno kouření a konzumace alkoholických nápojů

Různé
•

Podle statistických údajů má naše obec k 20. 9. 2015 celkem 379 obyvatel, z toho je 62 dětí do 18 let
a 58 obyvatel nad 70 let. Průměrný věk obyvatel je 42,65 let. V obci je 162 žen, 155 mužů, 36 dívek a 26
chlapců.

•

Pan Ladislav Koudelka z Tupadel bude od soboty 26. 9. 2015 obcházet rodinné domy a odečítat stav
počítadla kanalizace a vodoměru.

Ozdoby na prosinec
Také se už těšíte na Vánoce a na ozdobené stromečky?
Pomozte nám ozdobit náš stromeček před obecním úřadem!
Vyrobte si s dětmi vlastní originální ozdobu a přineste ji na
Mikulášskou nadílku 4. prosince 2015 v 16 hodin.

Hana Banovčanová
Horky
Jede vláček po koleji jede,
cestující si takto veze,
Horky, honem vystupovat jdeš,
už má milá doma seš.

Každá ozdoba bude odměněna malým dárkem.
Ozdoba může být papírová, plastová, dřevěná apod.

Horky je hezká vesnička,
k Potěhám patřila,
když byla maličká,
ale teď vyrostla a je již sama,
máme ji rádi z večera i z rána.
Dvacet pět roků, to není stáří,
vesničko milá, ať se ti dobře daří,
ať rosteš a sílíš, jsi již dospělá,
další domečky postavíš,
to bych o tobě věděla.
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Nezapomeňte na výměnu průkazů OZP
Od 1. 4. 2015 začal Úřad práce ČR vydávat nové průkazy osobám se zdravotním
postižením. Všechny dosavadní vydané průkazy i průkazy mimořádných výhod
jsou platné jen do 31. 12. 2015 a jejich držitelé už tak nebudou moci, v případě,
že si včas nezajistí jejich výměnu, využívat žádné benefity a nároky, které jim
z vlastnictví průkazu vyplývají.
V současné době již byla v čáslavském regionu vydána zhruba polovina nových
průkazů. Doporučujeme těm, kteří ještě výměnu neprovedli, aby nenechávali tuto
výměnu až na konec roku a vyhnuli se zbytečnému čekání ve frontách na konci
roku.
Průkazy vyměňuje Úřad práce ČR, kontaktní pracoviště Čáslav.

Informovaní občanů
Již tomu bude rok, co jsme zavedli zasílání informačních e-mailů. K zasílání informací touto cestou se můžete
i nadále přihlásit zasláním e-mailu na: ouhorky@email.cz nebo osobně na OÚ v úřední hodiny.
U OÚ byla nedávno nainstalováno lépe přístupná úřední deska, kde naleznete aktuální informace.
Na webových stránkách naší obce naleznete od července letošního roku sekci, kde je zaznamenávána aktuální
teplota a vlhkost v naší obci. Teplota a vlhkost se archivuje a lze si zobrazit např. vývoj teploty za určitý časový
úsek. Odkaz na teploměr je: www.horkyucaslavi.cz/aktualni-teplota/

Ukázka ze dne 19. 9. 2015 v 19:00

Termíny svozu bioodpadu (sudý týden): středa 30. 9., 14. 10. a 28. 10. 2015.
Termíny svozu směsného komunálního odpadu (lichý týden): středa 7. 10, 21. 10., 4. 11., 18. 11., 2. 12,
16. 12. a 30. 12. 2015.
Kontejnery na plasty jsou vyváženy každé pondělí a na papír každé úterý, ostatní kontejnery měsíčně.
Zpravodaj obce Horky č. 3/2015 vyšel dne 25. 09. 2015 v nákladu 150 výtisků a je určen pro potřeby a informaci občanů obce Horky. Zpravodaj
obce neprošel jazykovou ani grafickou úpravou. Zpravodaj je zdarma distribuován do poštovních schránek obyvatelů obce Horky. Zasílání
je možno zrušit písemně, na e-mailu ouhorky@email.cz nebo na telefonním čísle 725 440 771.
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www.horkyucaslavi.cz

