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Slovo starosty úvodem
Vážení spoluobčané,
Dostává se vám do rukou další letošní zpravodaj s informacemi o dění v naší obci. V uplynulém období bylo
uskutečněno několik akcí, které se těšily zájmu veřejnosti. Již tradičně jsme se připojili k celostátně organizované
akci Noc kostelů, která měla hezký hudební program. Byly uspořádány výlety pro děti i dospělé. Proběhlo vítání
našich nových občánků a ve spolupráci s fotbalisty jsme se podíleli na organizaci akce u příležitosti Dne dětí.
V červnu letošního roku byla obnovena činnost místní knihovny a byl doplněn knižní fond zapůjčením nových
knih z Okresní knihovny Kutná Hora. Předpokládáme, že občané budou využívat tuto bezplatnou možnost
půjčování knih od září. Od září bude mít obecní knihovna otevřeno každou středu od 16:00 do 18:00.
V současné době probíhá stavební akce na vybudování bezbariérového přístupu do budovy obecního úřadu. Tato
akce je vyvolaná nutností splnění podmínky takovéhoto přístupu do všech veřejných budov. Zároveň bude
opravena fasáda zadní části budovy.
V souvislosti s rekonstrukcí železniční tratě bude v obci na komunikaci k nádraží zvýšený pohyb nákladních
vozidel. Dodavatel stavby získal povolení k provozu těžkých nákladních vozidel na dobu rekonstrukce. Během
rekonstrukce bude také během podzimu a jara uzavřen železniční přejezd. V souvislosti s rekonstrukcí budou
obnovena i obě nástupiště. Nástupiště směrem na Čáslav bude přesunuto za železniční přejezd. Další omezení
jsou spojena s provozem silničního spojení na Čáslav v souvislosti s rekonstrukcí povrchu. Úsek bude v provozu
kyvadlově a doprava řízena semafory. Ukončení rekonstrukce je plánováno na konec října.
Osvědčila se nám možnost umisťování kontejneru na objemný odpad na pozemku dílny pana Chámy, proto
budeme této možnosti využívat i nadále.
Zveme všechny občany na zábavu, kterou pořádáme 24. září 2016 v sále obecního úřad od 20 hodin. K poslechu
a tanci hraje skupina Jeníkováci.
Přeji všem obyvatelům naší obce příjemný zbytek léta.
Ing. Jaroslav Uhlíř
starosta obce
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Likvidace odpadů v obci
V polovině května jsme obdrželi dopis od společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o., provozovna Čáslav
v souvislosti s nedávným zahořením skládky v Čáslavi v sektoru pro ukládání komunálního odpadu s žádostí
o provedení osvěty obyvatel naší obce se zaměřením převážně na informovanost z hlediska zásad správného třídění
jednotlivých druhů odpadu a jejich nemísení. Dále jsme byli požádáni o důslednější dohled ze strany obce hlavně
při svozu objemného odpadu, kde se dá předpokládat, že část nebezpečného odpadu je ukládána do kontejneru
určeného pro odpad objemný. Společnost AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o. je nucena zpřísnit kontrolu
při převzetí a odvozu těchto druhů odpadů. Nebezpečný odpad musí být bezpodmínečné shromažďován
odděleně od objemného odpadu na místě k tomu určeném – sběrné místo v garážích OÚ. U nádob na směsný
komunální odpad je nepřípustné, aby obsahovaly vytříditelné druhy odpadů (plasty, papír, sklo, nápojové kartony,
nebezpečné odpady, bioodpad, kovové odpady, elektrospotřebiče, baterie apod.) a z hlediska potenciálního zdroje
požáru nesmí v žádném případě obsahovat žhavý nebo teplý popel. Posádky svozových vozidel budou z tohoto
důvodu důsledněji kontrolovat obsah nádob.
V případě dotazů ohledně třídění odpadu se můžete obrátit na naše sběrné místo v provozní době, která je každý
pátek od 16:30 do 17:30. Z vašich nedávných dotazů uvádíme nejčastěji opakované. Porcelánové hrníčky a talíře
nepatří do kontejneru na sklo, ale do směsného komunálního odpadu. Zahradní hadice nepatří do kontejneru na
plast, ale také do směsného komunálního odpadu. Elektrospotřebiče nepatří do kontejneru na objemný odpad, ale
na naše sběrné místo, kde jsou předány k následné recyklaci. Mezi kovové odpady patří i plechovky od nápojů,
prázdné konzervy, staré hrnce apod. Staré PVC lino patří do kontejneru na objemný odpad.
Termíny svozu směsného komunálního odpadu (sudý týden): středa 10. 08., 24. 08., 07. 09., 21. 09., 05. 10.,
19. 10., 02. 11., 16. 11., 30. 11., 14. 12. a 28. 12. 2016
Termíny svozu bioodpadu (lichý týden): středa 17. 08., 31. 08., 14. 09., 28. 09., 12. 10., 26. 10., 09. 11.,
a 23. 11. 2016
Termíny svozu kontejnerů na plast: každé pondělí
Termíny svozu kontejnerů na papír: každé úterý
Kontejnery na sklo a tetrapak jsou sváženy 1x měsíčně.
Kontejner na textil je svážen dle potřeby - v případě přeplnění volejte prosím svozové firmě
tel. 516 411 765 nebo kontaktujte OÚ.
Do sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky odpadů, než pro které jsou určeny!
Na sběrné místo v garážích OÚ Horky můžete po celý rok odevzdávat tyto druhy odpadů:
 Kovové odpady: železný šrot, barevné kovy, plechovky od nápojů, hrnce atd.,
 Použitá elektrozařízení: ledničky, pračky, sporáky, mikrovlnky, vysavače, vrtačky, fény apod.,
 Baterie a monočlánky, akumulátory z osobních aut a motocyklů, použité rostlinné oleje.
PROVOZNÍ DOBA: KAŽDÝ PÁTEK 16:30 – 17:30
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Otištěno s finančním příspěvkem od společnosti ELEKTROWIN a.s. ve výši 1.000,-- Kč
Díky dobrým výsledkům ve sběru vysloužilých elektrospotřebičů má naše obec možnost čerpat finanční podporu
od společností ELEKTROWIN a.s., ve výši až 15.000,-- Kč. V současné době plánujeme za tyto finanční
prostředky upravit vjezd na sběrné místo a především jeho elektrifikaci, která spočívá zejména ve venkovním
osvětlení sběrného místa a přilehlých parkovacích míst, které se bude využívat především v zimních měsících.
Stránka 3 z 7

Zvýšení traťové rychlosti v úseku Golčův Jeníkov - Čáslav
Investor: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Zhotovitel: „Společnost Čáslav“,
sdružující společnosti EUROVIA CS, a.s. (správce), GJW Praha spol. s r.o., Porr a.s.
Doba výstavby: 08/2016 – 10/2017
V srpnu letošního roku byla zahájena stavba ´Zvýšení traťové rychlosti v úseku Golčův Jeníkov – Čáslav´, která
uvede trať, zařazenou do Evropského železničního systému TEN-T, do normového stavu, prvky železniční tratě
se optimalizují na současně požadovanou úroveň a bude zajištěna především spolehlivost provozu. Současně
dojde ke zvýšení rychlosti na 100 - 130 km/hod pro běžné vlaky a na 120 - 140 km/hod pro naklápěcí soupravy.
Zlepší se rovněž prostorová průchodnost na UIC GC, s traťovou třídou zatížení D4.
Jelikož většina prvků železniční tratě je na hranici fyzické a morální životnosti nebo i za ní a sjízdnost železniční
tratě se daří udržovat jen za cenu vysokých nákladů, zahrnuje stavba kompletní rekonstrukci kolejiště,
železničního svršku i spodku a dvou vnějších nástupišť v mezilehlé zastávce Horky. Dále pak rekonstrukci
umělých staveb a modernizaci zabezpečovacího, sdělovacího a silnoproudého zařízení, čímž dojde ke zvýšení
bezpečnosti a plynulosti dopravy. Celý úsek bude mít po skončení prací nové trakční vedení. Pro umožnění funkce
nových technologických zařízení budou zřízeny mnohakilometrové silnoproudé i slaboproudé kabelové trasy,
rovněž pro kompletní a komplexní rekonstrukci zařízení zabezpečovací techniky.
TECHNICKÉ ÚDAJE:
Délka rekonstruovaného úseku
Rekonstrukce železničních mostů
Rekonstrukce železničních propustků
Rekonstrukce železničních přejezdů
Nové vnější nástupiště
Zřízení nové koleje UIC 60
Úpravy trakčního vedení

8,557 km
1 ks
10 ks
6 ks
1 ks
17,118 km
17 km

Vlastní práce jsou naplánovány v letošním roce na rekonstrukci větší části 2. traťové koleje (odlehlejší od
komunikace I/38), příští rok pak celé 1. traťové koleje (bližší komunikaci I/38) následně zbývající části 2. traťové
koleje, kterou v důsledku změny stopy tratě nelze uskutečnit v letošním roce.
Stavba bude probíhat jen s nejnutnějšími krátkodobými výlukami železničního provozu, kdy železniční doprava
bude pouze omezena, nikoliv v celém úseku dlouhodobě nepřetržitě vyloučena – vlaky budou moci využívat
jednu traťovou kolej.
Krátkodobé výluky obou traťových kolejí se uskuteční pro návoz materiálu pouze v nočních hodinách od 23:40
do 03:35 hod.
Se stavbou jsou spojeny nutné výluky silničního provozu přes železniční přejezdy na komunikacích křížících trať
(pro výstavbu kolejí a nových přejezdů), kdy jsou plánována tato omezení:
- Hostovlice (III/33727), Horky (III/33825): 22. 10. – 14. 11. 2016
- účelová komunikace u Čepra, Filipov (III/33723): 23. 10. – 17. 11. 2016
- (Okřesaneč (III/33728), Okřesaneč - Hostovlice (III/33726): 8. – 14. 11. 2016)
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V roce 2017 budou zmíněné přejezdy vyloučeny pro silniční provoz zhruba v druhé polovině května, přejezdy
Okřesaneč (III/33728) a Okřesaneč-Hostovlice (III/33726) pak ještě zhruba v druhé polovině července.
Výstavba nástupiště v zastávce Horky bude probíhat (spolu s příslušnou traťovou kolejí):
- ve směru na Čáslav (od přejezdu směrem na Čáslav): 16. 9. – 18. 11. 2016
- ve směru na Golčův Jeníkov (od přejezdu směrem na Golčův Jeníkov): 2. 4. – 28. 5. 2017
Ing. Radek Filip – hlavní stavbyvedoucí

Oznámení o době a místě konání voleb v roce 2016
do Zastupitelstva Středočeského kraje
do Senátu Parlamentu České republiky
Starosta obce Horky podle § 29 zákona č. č 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 15 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu
České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
oznamuje:
1. Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje a do Senátu Parlamentu České republiky se konají:
v pátek 7. října 2016 od 14:00 hodin do 22:00 hodin
a v sobotu 8. října 2016 od 8:00 hodin do 14:00 hodin.
2. Místem konání voleb
ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost v budově OÚ Horky č. p. 13, 286 01 Čáslav
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v obci Horky.
3. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb na
žádost voliče okrsková volební komise vydá za chybějící nebo jinak označené hlasovací lístky nové.
4. Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje: Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže
svoji totožnost a státní občanství České republiky. Totožnost a státní občanství prokáže volič občanským
průkazem nebo cestovním pasem České republiky.
5. Volby do Senátu Parlamentu České republiky: Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou
totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým
nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem).
6. V případě konání II. kola voleb do Senátu se tyto uskuteční:
dne 14. října 2016 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
- a dne 15. října 2016 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
V případě konání II. kola voleb do Senátu volič obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti ve dnech voleb.
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Nohejbalový turnaj 7. Května 2016 na Horkách
V sobotu 7. 5. 2016 se již po několikáté uskutečnil nohejbalový turnaj. Počasí bylo úžasné, tak nebránilo nic,
aby mohl začít sportem naplněný den. Do turnaje se přihlásilo celkem 12 sportovců. Ráno se rozlosovaly do čtyř
družstev. Mužstva hrály systémem každý s každým. Počítal se každý gem. Jelikož měli družstva odehráno velice
brzy, tak odehrály turnaj dvoukolově. Tímto systémem bylo o vítězství rozhodnuto až v úplném závěru.
Celkové pořadí turnaje:
1. místo:

Aleš Válek
Jindra Koudelka
Vašek Havránek

2. místo: Pavel Havránek
Petr Výlet
Martin Studnička

3. místo:

Jirka Kodeš
Jirka Kořínek
Luděk Štembera

4. místo: Roman Štainer
Milek Miláček
Martin Hoyer

Nohejbalový turnaj je vždy vyvrcholením celoroční průpravy. Sportovci se téměř pravidelně scházejí každou
neděli na víceúčelovém hřišti. Pokud by se chtěl kdokoliv přidat a zahrát si nohejbal, tak může přijít na hřiště
v neděli kolem 16 hodiny a za pěkného počasí si zasportovat, každý je vítán.
Autor: Kodešová Lenka.

Výlet pro občany obce
Dne 29. května 2016 se uskutečnil tradiční zájezd pro občany naší obce. V letošním roce jsme se vydali navštívit
barokní komplex hospitalu Kuks, který se nachází ve stejnojmenné obci nedaleko Jaroměře a Babiččino údolí
v Ratibořicích.
Celý areál hospitalu byl počátkem 18. století založen hrabětem Františkem Antonínem Šporkem jako místo
odpočinku vysloužilých vojáků, o které pečoval řád milosrdných bratří. Celý areál tvoří kromě kostela Nejsvětější
Trojice i obě křídla – špitál a budova pro chovance hospitalu. Zároveň byla založena i špitální bylinková zahrada,
jejíž výpěstky byly zužitkovány v místní lékárně. Na výzdobě areálu se podílel sochař Matyáš Bernard Braun,
který vytvořil sochy, symbolizující Ctnosti a Neřesti – restaurované originály jsou umístěny v místním lapidáriu,
kopie pak zdobí venkovní terasy. Rok před naší návštěvou byla dokončena náročná rekonstrukce, při které se
podařilo obnovit tuto jedinečnou národní kulturní památku.
Po obědě jsme se přesunuly do Ratibořic, kde jsme si prohlédli státní zámek a přírodní park Babiččino údolí. Na
Starém bělidle i v Ludrově mlýně pak proběhly ukázky tradičních dovedností a řemesel. Okolní krajina je stále
prodchnuta atmosférou 19. století, kdy Božena Němcová psala své nejznámější dílo Babička.
Všichni účastníci zájezdu se vraceli zpět do svých domovů plni dojmů a snad i spokojeni.
Ing. Antonín Hejzlar – vedoucí zájezdu
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Oprava povrchu silnice mezi obcemi Horky a Drobovice
V současné době probíhá oprava povrchu silnice I. třídy mezi obcemi Horky a Drobovice. Oprava probíhá na
následující etapy:
1. etapa 01. 08. – 17. 08. 2016 cca staničení km 107,700 - 108,600…….. 900 m
2. etapa 18. 08. – 04. 09. 2016 cca staničení km 107,700 - 108,600…….. 900 m
3. etapa 05. 09. – 21. 09. 2016 cca staničení km 108,600 - 109,500…….. 900 m
4. etapa 22. 09. – 09. 10. 2016 cca staničení km 108,600 - 109,500…….. 900 m
5. etapa 10. 10. – 18. 10. 2016 cca staničení km 109,500 - 110,100…….. 600 m
6. etapa 19. 10. – 27. 10. 2016 cca staničení km 109,500 - 110,100…….. 600 m
28. 10. – 31. 10. 2016 cca staničení km 107,700 - 110,100…. 2 400 m
Doprava je vedena obousměrně jedním pruhem a je řízena světelným signalizačním zařízením. Provoz
autobusové dopravy je veden po dobu částečné uzavírky stejně jako ostatní
automobilová doprava. Etapy jsou zakreslené na přiložené situaci:

Hana Banovčanová
Svět se mění
Svět se rychle mění,
co bylo, to dávno není,
roky které ubíhají,
nikdo nevymění.
Život není sen,
mávni rukou jen,
kdo se vzdává,
ten prohrává,
vítej každý den.
Ráda život mám,
to vám přiznávám,
mnohé jsem již pochopila,
mnohé nepoznám.
Jedno ale vím,
že je přáním mým,
poděkovat Pánu Bohu,
že s vámi pobývat smím.

Zpravodaj obce Horky č. 2/2016 vyšel dne 09. 08. 2016 v nákladu 150 výtisků a je určen 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.
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