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Slovo starosty úvodem
Vážení spoluobčané,
přinášíme další letošní zpravodaj s informacemi o dění v naší obci. Po letní přestávce byla
obnovena činnost knihovny, počet čtenářů narůstá, takže je vidět, že bylo správným
rozhodnutím funkčnost knihovny obnovit. Prostor knihovny tvoří také dobré zázemí pro další
aktivity, jako je například výuka angličtiny případně ještě jiné činnosti pro mládež, které bude
obec ráda podporovat. Bylo také obnoveno pravidelné cvičení žen v sále obecního úřadu,
vedené paní Půhonnou.
Začátkem října proběhly volby do krajského zastupitelstva a senátu. Za zdárný průběh této
akce patří poděkování volební komisi, která se zasloužila o hladký průběh.
Byla ukončena stavební akce na vybudování bezbariérového přístupu na obecní úřad. Při
této příležitosti byla opravena zadní část obecního úřadu a provedeny terénní úpravy přilehlého
pozemku. Fotodokumentace průběhu celé akce je na webových stránkách obce. Nabízí se
možnost využívání venkovního prostoru za obecním úřadem. Reakce občanů na tyto úpravy
jsou dobré.
Doprava v naší obci je v současné době negativně ovlivňována probíhající rekonstrukcí
železniční tratě. Zvýšená intenzita provozu těžkých nákladních vozidel způsobuje řadu
nepříjemností, které se stavbyvedoucím akce průběžně řešíme. Akce bude probíhat ještě
v příštím roce, kromě zvýšení traťové rychlosti bude pro naše občany přínosem rekonstrukce
nástupišť s nově upravenými čekárnami s moderními informačními tabulemi. Rekonstrukce
silnice první třídy, která měla také nepříjemné dopady na dopravní zátěž v obci, byla již
ukončena.
Z důvodu malého zájmu občanů o využívání úředních hodin ve středu, rozhodlo
zastupitelstvo obce o tom, že úřední hodiny budou pouze v pondělí.
V podzimním období se budou konat plánované akce jako je vítání občánků a degustace
vína.
Přeji všem občanům hezký zbytek podzimu.
Ing. Jaroslav Uhlíř
starosta obce
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Výsledky podzimních voleb v roce 2016 v naší obci
do Zastupitelstva Středočeského kraje

do Senátu Parlamentu České republiky

Zdroj: www.volby.cz
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Obecní úřad Horky Vás srdečně zve na

VÍTÁNÍ
OBČÁNKŮ

ČTVRTOU
DEGUSTACI VÍN

20. listopadu 2016
od 15:00

25. listopadu 2016
od 17:00

v sále OÚ Horky

v sále OÚ
Vstupné pro občany Horek 100,-pro návštěvníky z jiných obcí 200,--

MIKULÁŠSKOU
NADÍLKU

ADVENTNÍ
KONCERT

s rozsvícením vánočního
stromečku

s vystoupením Petra Mináře
a manželů Kavánkových

3. prosince 2016
od 16:00

10. prosince 2016
od 18:00

u obecního úřadu Horky

v kostele sv. Václava
Vstupné
Titulek popisující obrázek nebo
grafiku
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dobrovolné
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Termíny svozu odpadů v obci
Termíny svozu směsného komunálního odpadu (sudý týden): středa 16. 11., 30. 11., 14. 12. a 28. 12. 2016
Termíny svozu bioodpadu (lichý týden): středa 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 (44., 48. a 52. týden v roce 2016).
Kontejner na textil je svážen dle potřeby - v případě přeplnění volejte prosím svozové firmě
tel. 516 411 765 nebo kontaktujte OÚ.
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

PROVOZOVÁNÍ A KONTROLA SPALOVACÍCH STACIONÁRNÍCH ZDROJŮ VYTÁPĚNÍ
Podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší § 17 odst. 1 písm. h) provozovatel spalovacího zdroje
na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, s napojením na teplovodní
soustavu ústředního vytápění je povinen provádět jednou za dva kalendářní roky kontrolu technického
stavu a provozu zdroje, a to prostřednictvím osoby proškolené výrobcem zdroje (kotle, krbu apod.). První
kontrolu je třeba nechat provést nejpozději do 31.12.2016 (§ 41 odst. 15). Pokud tak provozovatel
neučiní, vystavuje se riziku uložení pokuty až do výše 50.000 Kč. Pokud již výrobce zdroje zanikl,
kontrolu provede odborně způsobilá osoba proškolená výrobcem stejného typu spalovacího zdroje
(stejný způsob spalování, stejná nebo obdobná konstrukce). Kontrolující osoba na vyžádání předloží
příslušný opravňující doklad vystavený výrobcem. Seznam oprávněných kontrolujících osob je třeba si
vyžádat u výrobce zařízení k vytápění (příp. na jeho internetových stránkách). V současné době je
Hospodářskou komorou ČR zpracováván oficiální seznam odborně způsobilých osob (www.hkcr.cz),
který bude průběžně doplňován. Povinnost se týká jak provozovatelů spalovacích stacionárních zdrojů
umístěných v rodinných domech, bytech, stavbách pro individuální rekreaci, tak provozovatelů zdrojů,
umístěných v nemovitostech pro podnikání.
Pozn.: Jmenovitý tepelný příkon (maximální trvalý) = jmen. tepelný výkon / účinnost
Např.: výkon 8 kW, účinnost 80% ....... příkon je 8/0,8 = 10 kW Takový zdroj, pokud je napojený na
teplovodní soustavu ústředního vytápění, pak již podléhá výše uvedeným kontrolám.

Zpravodaj obce Horky č. 3/2016 vyšel dne 08. 11. 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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