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Slovo starosty úvodem
Vážení spoluobčané,
přiblížil se konec kalendářního roku, kdy bývá zvykem bilancovat uplynulé období. Pokud se tedy
ohlédneme zpět, můžeme konstatovat, že kromě obvyklých činností, které spočívají v udržování
obecních prostor, údržbě veřejného osvětlení, rozšíření počtu kontejnerů na tříděný odpad a opatření pro
zvyšování bezpečnosti provozu, se nám podařilo vybudovat dětské hřiště v nové zástavbě. Co se týká
společenského života v obci, uspořádali jsme zdařilý výlet pro děti a uskutečnili dvě ochutnávky vína
na obecním úřadě pro naše občany. Jsem rád, že obec může poskytovat místnost pro výuku anglického
jazyka pro malé školáky, která započala na žádost rodičů. Také bylo obnoveno cvičení žen v sále
obecního úřadu.
Ve zdařilých akcích chceme v příštím roce pokračovat. Zastupitelstvo na svém zasedání 30. 11.
schválilo návrh rozpočtu na příští rok. Finanční možnosti obce dávají možnost opět podpořit činnost
Slovanu a střeleckého družstva a přispívat na řadu společenských a kulturních aktivit, jak bylo dříve
zvykem.
Nyní koncem roku nás čeká opět Mikulášská nadílka před obecním úřadem. Před Vánoci se již
tradičně bude konat adventní koncert v místním kostele sv. Václava.
Jménem celého zastupitelstva přeji všem našim občanům šťastné prožití Vánočních svátků, pevné
zdraví a úspěšné vykročení do nového roku.
Ing. Jaroslav Uhlíř
starosta obce
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Anonym se neřeší
Za poslední rok bylo starostovi obce, obecnímu zastupitelstvu a některým členům zastupitelstva
doručeno několik anonymních dopisů, které se snaží předkládat informace týkající se života v naší
obci. Zastupitelstvo obce dodržuje všechna pravidla v informování obyvatel, tak jak je uloženo
v zákonech. Máme úřední vývěsku, elektronickou úřední desku, informujeme pomocí hlášení
místního rozhlasu a vydáváme zpravodaj. Proto se domnívám, že jsme schopni na jakékoli dotazy
nebo připomínky reagovat standardním způsobem. Proto oznamuji stávajícím a potenciálním
pisatelům anonymů, že jejich obsah nebude na jednání zastupitelstva projednáván. Pokud někdo chce,
aby se zastupitelstvo zabývalo jeho podněty, musí mít slušnost se pod svůj názor podepsat.
Starosta obce

Objednávání vín
Po úspěšné jarní i podzimní degustaci v sále OÚ bylo zavedeno hromadné objednávání vín obecním
úřadem. Pokud máte zájem o zaslání aktuální nabídky, kontaktujte nás na e-mailu: ouhorky@email.cz nebo na
telefonu 725 440 771. Jedná se o kvalitní vína, která v supermarketech nekoupíte. Závoz proběhne do Vánoc.

Odpady

Poplatky na rok 2016

Za elektroodpad odevzdaný na sběrném místě
OÚ Horky obdržíte kapesní kalendář na rok
2016 s motivem obce Horky jako dárek!
Otevřeno je každý pátek od 16:30 do 17:30,
mimo 25. 12. 2015 a 1. 1. 2016 - zavřeno.

Výše poplatků za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálního odpadu se pro rok 2016 nemění.

Došlo k navýšení počtů svozů kontejnerů na
plast a papír, které jsou i v zimním období
sváženy každý týden.

Poplatky budou vybírány v lednu v úředních
hodinách (pondělí a středa 16:00 - 18:00).
Ceník poplatků:
Pokud je v rodinném domku přihlášena jedna osoba
k trvalému pobytu poplatek činí
550,-- Kč

Za III. čtvrtletí jsme vytřídili rekordní
množství odpadu. Jsme rádi, že čím dál tím
více spoluobčanů přistupuje k třídění odpadů
zodpovědně.

Pokud jsou v rodinném domku přihlášeny dvě a více
osob k trvalému pobytu poplatek činí
1.100,-- Kč

Popelnice se směsným komunálním odpadem
jsou sváženy ve středu 1x za 14 dní, a to
2.12., 16.12., 30.12.2015, 13.1., 27.1.2016, ...

Za každého psa bude vybírán poplatek ve výši 50,-- Kč
společně s poplatky za likvidaci odpadů.

Svoz bioodpadu skončil 25. 11. 2015 a znovu
začne v dubnu 2016. Termíny budou
zveřejněny v příštím zpravodaji.

Pokud není v rodinném domku hlášena žádná osoba
k trvalému pobytu poplatek činí
600,-- Kč

Poplatek lze uhradit i převodem na účet pouze po
předchozí domluvě na e-mailu: ouhorky@email.cz
Poplatky je nutno uhradit do 31. 01. 2016

Titulek popisující obrázek nebo
grafiku
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Obecní úřad Horky Vás srdečně zve na

MIKULÁŠSKOU
NADÍLKU

ADVENTNÍ
KONCERT

s rozsvícením vánočního
stromečku

s vystoupením Petra Mináře
a zpíváním vánočních koled

pátek
4. prosince 2015
od 16:00

sobota
19. prosince 2015
od 17:00

u obecního úřadu Horky

v kostele sv. Václava

Zvonky na přivolání Mikuláše s sebou!

Vstupné dobrovolné

.

Hana Banovčanová - Bude brzy konec roku 2015
Výroční schůze TJ Slovan Horky
se koná v pátek 29. 1. 2016.
Maškarní průvod obcí se plánuje
na neděli 21. 2. 2016.
Cvičení pro ženy probíhá každé
pondělí od 17:00 do 18:00 v sále
OÚ Horky. Vstup zdarma.

Život nám ubíhá,
jako voda v potoce,
než se naděješ,
jsou tu opět Vánoce,
přibude nám další rok,
je to, jak by to byl skok.
Buďme k sobě milí a upřímní,
prožívej každý den,

jako by byl poslední,
radost a lásku rozdávej,
do zrcadla se podívej,
usměj se na sebe,
i na své okolí,
doma i venku,
jak ti kapsa dovolí,
na výlety já jezdím ráda,
připadám si jako za mlada.

Zastupitelstvo obce Horky přeje všem spoluobčanům krásné
prožití Vánoc, pracovní, osobní a rodinnou spokojenost a
pevné zdraví v roce 2016
Zpravodaj obce Horky č. 4/2015 vyšel dne 1. 12. 2015 v nákladu 150 výtisků
a je určeno pouze 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. Součástí tohoto výtisku je i kapesní kalendář na rok 2016.
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